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Balogh András

A korlátozott szuverenitástól a megosztott szuverenitásig
(Az elmúlt két évtized magyar külpolitikájáról)

A 20 év tényleges korszakhatárok közötti két évtized?

A

periódus eleje, azaz 1989-90. vitathatatlanul korszakhatár  ekkor
egy teljesen új külpolitikai orientáció kezd!dött összhangban két
folyamattal. Az egyik a belpolitikai változások, maga a rendszerváltás, a másik a nemzetközi viszonyok átrendez!dése, különösképpen a Szovjetunió meggyengülése majd széthullása. Magyarországon a külpolitika ezeket
a változásokat nemcsak követte, hanem el! is segítette. Nem tagadható, hogy
Magyarországon bizonyos szerves külpolitikai fejl!dés is bekövetkezett, bár a
változások, amelyeket a külpolitika is segített el!készíteni, az el!készít!k elgondolásánál lényegesen gyorsabbak és intenzívebbek voltak.
A periódus vége azonban nem jelölhet! meg olyan egyértelm"en, mint a kezdete. A 90-es évek elején kialakult új orientáció alapvet!en 20 év után is változatlan
maradt. Ezzel együtt indokoltnak tartom a 20 év áttekintését, ez ugyanis elég hoszszú id!szak az elemzés és az összegzés számára. Ráadásul olyan új tendenciák jelentek meg a szóban forgó két évtized vége felé és ezek éppen napjainkban gyorsulnak fel, amelyek ugyan nem a 89-90-es évekhez hasonló földindulásokban nyilvánulnak meg, de a világ arculatát szintén lényegesen megváltoztatják. A legfelt"n!bb új tendenciák, amelyekre reagálnunk kell, de egyel!re ezt csak részben vagy
egyáltalán nem tettük meg, a következ!k: a) a globális pénzügyi és gazdasági válság; b) az USA külpolitikájának módosulásai; c) Kína gyors felemelkedése és érdekeinek minden eddiginél er!sebb érvényesítése; d) az EU integráció el!rehaladása
a Lisszaboni Szerz!dés elfogadásával.
Volt-e, van-e folyamatosság a két évtized alatt a magyar külpolitikában?
Volt-e, van-e konszenzus?
Szokatlannak, s!t furcsának t"nik, hogy a mai er!sen megosztott politikai
életben, amelyben az egymástól eltér!en gondolkodók a szembenállást és a különbségeket hangsúlyozzák, azt a véleményt képviselem, amely szerint igenis
van folyamatosság és ez deklarált vagy hallgatólagosan elfogadott konszenzuson alapul számos, a külvilág számára fontos kérdésben. Ez els!sorban az európai integrációs folyamatban való részvételt és a transzatlanti kapcsolatok
melletti elkötelezettséget jelenti a magyar politikai elit meghatározó és a külpolitikai cselekedeteket irányító csoportjai részér!l. A két évtized alatt egyetlen
jelent!s magyar politikai csoport, illetve egyetlen magyar kormány sem vonta
kétségbe az ország nyugati orientációjának szükségességét. Ezt Magyarországon ugyanolyan széles körben elfogadták, mint a parlamenti demokrácia és a
magántulajdonon alapuló piacgazdaság elveit.
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Nem alakult ki azonban egységesen elfogadott filozófia és gyakorlat a határon túli magyar kisebbségekhez való viszonyról, a kisebbségi kérdések nemzetközi fórumokon történ! felvetésér!l. Ez a véleménykülönbség rontotta a magyar külpolitika
hatékonyságát és nehezítette a magyar kisebbségek érdekérvényesít! képességét.
Úgyszintén er!s eltérések voltak és vannak Magyarország keleti politikájának megítélésében, ami károsan befolyásolta az Oroszországhoz, a Kínához, a
Balkánhoz f"z!d! viszony meghatározását, valamint az energiabiztonsággal
kapcsolatos magyar álláspontok kidolgozását és képviseletét.
A külpolitikai kérdésekben kialakult vélemény-különbségek nem szükségszer"en felelnek meg a pártok közötti törésvonalaknak.
Játszott-e ezalatt az id! alatt a magyar külpolitika kiemelked! európai
vagy globális szerepet?
Lélekszámához, területi nagyságához és gazdasági teljesítményéhez képest
Magyarország igen jó alkalmazkodó képességr!l tett tanúbizonyságot és kezdeményez! szerepet tudott játszani egy viszonylag rövid id!intervallumban. A
rendszerváltást közvetlenül megel!z! években, majd a rendszerváltás id!szakában, párhuzamosan a demokratikus reformok el!rehaladásával a nemzetközi érdekl!dés el!terébe került. A magyar külpolitikának elismerten meghatározó része volt a határnyitásban, így az NDK felszámolásában, a német újraegyesítésben. Kezdeményez! képességét meg!rizve jelent!sen hozzájárult a Varsói
Szerz!dés formális feloszlatásához, közvetve a kelet-európai szovjet befolyás
megsz"néséhez, s!t magának a Szovjetuniónak a széthullásához.
Els! ízben Magyarországon fogalmazódott meg az, hogy a Szovjetunió és a
Varsói Szerz!dés megsz"nése után kialakult vákuumban az országnak nemcsak
közelednie kell az Atlanti Szövetséghez, hanem teljes jogú tagságot kell szereznie.
Teoretikusan is hatalmas teljesítmény volt a „hármas prioritás” elvének megfogalmazása. A hármas prioritás az új szuverén Magyarország leghatékonyabb
külpolitikai doktrínája lett: egységes rendszerbe hozta az európai integrációs
folyamatokban való egyenjogú részvételt, az észak-atlanti köt!dés megteremtését, a határon túli magyarok iránti nemzeti és nemzetközi felel!sségvállalást
és a szomszéd országokkal való szoros együttm"ködést. Ez a magyar érdekeknek olyan megfogalmazása volt, amely megfelelt az európai értékrendnek. (A
folyamatosság és a konszenzus egyébként nem feltétlenül jellemz!je a régi és
stabil demokráciák gyakorlatának sem. Elég felidézni az iraki és afganisztáni
háborúkkal összefügg! mély megosztottságot, amely az elmúlt években kialakult az egyes nyugati demokráciákon belül és között.)
Sikerült-e új doktrínát kialakítani az uniós csatlakozás és a NATO-taggá
válás után?
A „hármas prioritás”, bármennyire nagyszer" stratégiai elvek összegzése is
volt, az uniós és NATO csatlakozás után elvesztette jelent!ségét. Elvesztette,
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mert a doktrínában megfogalmazott célok jelent!s részben teljesültek. Az új
helyzet egyik sajátossága viszont az, hogy a konszenzus a legkevésbé azon célokat illet!en alakult ki, amelyek nem, vagy csak részben teljesültek, illetve
természetüknél fogva nem voltak egzakt módon meghatározott, konkrét id!ponthoz, feladattervhez kötve.
Az integrációs folyamathoz való csatlakozás, majd a biztonság általános kereteinek megteremtése után viszont nyilvánvalóan el!térbe kerültek az eddig nem
megoldott, illetve hangsúlyosan fel sem vetett kérdések. Ezek közül kiemelked!
jelent!sége volt annak, ami nem teljesült a „hármas prioritásból”, azaz a nemzeti
kisebbségi kérdések kezelésének és az ezzel kapcsolatos feladatok meghatározásának. A magyar külpolitika nem tudta meghatározni nemcsak a tennivalókat,
hanem a legfontosabb rendez! elveket sem. Nem tudott válaszolni azokra a kérdésekre, hogy a) Mennyire lehet a szomszéd országok magyarságát illet!en egységes elveket megfogalmazni? b) Milyen legyen az anyaország és az egyes határon túli magyar közösségek és szervezetek közötti együttm"ködés, melyek a legcélravezet!bb szervezeti és intézményes formák? c) Miben kell változtatni azután, hogy egyes szomszédjaink velünk együtt az Európai Unió és a NATO tagjai?
A szomszédság-politika elveiben és gyakorlatában sok eredmény született,
mint az alapszerz!dések megkötése Romániával és Szlovákiával, de sok nyitott
probléma megmaradt, s!t újak is megjelentek. Az eredmények még nem viszszafordíthatatlanok.
EU csatlakozásunk után el kellett gondolkodni azon, hogy mennyire kell és
lehet fejleszteni kapcsolatainkat a nem EU-országokkal. Sokan magától a kérdés felvetést!l is visszariadtak, tartva attól, hogy gyengülhet európai köt!désünk. Nem vettek és vesznek tudomást arról, hogy az Unió nem magába forduló és bezárkózó entitás. Nemcsak az Európai Unió egészének, hanem a tagországoknak is m"köd! és b!vül! kapcsolatai vannak más térségekkel és országokkal. A globalizáció korában az Európai Unió nem lehet egy megnagyobbodott állam, amely úgy m"ködik, mint a hagyományos nemzet-államok.
Kapcsolat-rendszerünk egészében kiemelked! helye van a transzatlanti
együttm"ködésnek. E téren alapvet!en jók az irányok és ebben egyetértés van.
Zavaró azonban az, hogy az Egyesült Államokkal való gazdasági, kereskedelmi kapcsolataink szintje elmarad a kívánatostól és a fels!szint" érintkezések,
finoman szólva, nem voltak elég intenzívek. Egy új doktrínában indokolt lenne
megfogalmazni, hogy az USA-val való kapcsolatok önmagukban képeznek
számunkra prioritást, és nemcsak a transzatlanti együttm"ködés részei.
A világ keleti részével való kapcsolataink tisztázatlanok maradtak, sem elveket nem tudtunk megfogalmazni, sem pedig a gyakorlatban a keleti kapcsolatok által nyújtott lehet!ségeket nem tudtuk kihasználni. Az Európai Unió általános, bár országonként különböz! gyakorlatának megfelel!en érdemes világos politikai koncepciót megfogalmazni az orosz, a kínai és általában a keletázsiai kapcsolatok fejlesztését illet!en. Tudomásul kell venni, hogy Kína már
nem egy potenciális óriás, Kína óriássá vált. Haladunk egy új bipoláris rendszer megszületése felé és a világgazdaság és világpolitika egy Washingon17
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Peking viszonyrendszer körül szervez!dhet. Reagálnunk kell erre az új helyzetre az uniós tagság és a transzatlanti kapcsolatok melletti elkötelezettségünk
keretei között.
Külön említést igényel egy geopolitikai, biztonságpolitikai és gazdasági érdekeink szempontjából fontos térség. Ez a térség a Balkán. Jelent!s pozíciókra
tettünk szert egyes országokban és segítettük a legelmaradottabbakat az EUtagság megszerzésében.
Hogyan kezelte a magyar külpolitika az új kihívásokat?
Az elmúlt években sok szó esett a kiemelt fontosságú kihívásokról. Ezekkel
a magyar külpolitika erejéhez képest foglalkozott is, mégpedig alapvet!en az
ország érdekeinek megfelel!en és kivívta a nemzetközi közösség elismerését.
Nem határoztuk meg azonban a legfontosabb kihívások természetét, az ezekre
adandó egyértelm" külpolitikai lépéseket. Melyek az utóbbi két évtizedben (és
a jöv!ben is) Magyarország számára legfontosabb kihívások?
1. A tömegpusztító fegyverek terjedése. Itt valószín"leg elegend! volt és
marad a demokratikus világ törekvéseihez kapcsolódni.
2. Az energiabiztonságra való törekvés. Ezen a területen meg kell találni
az egyensúlyt szövetségeseink gyakran saját érdekeiket hangsúlyozó álláspontja és saját szükségleteink biztosításának igénye között. A jöv!ben minden eddiginél fontosabb külpolitikai feladat az, hogy a külpolitika hozzájáruljon, akár
konfliktusokat vállalva, az ország energia-szükségletének biztosításához.
3. A klímaváltozással kapcsolatos magyar álláspontok az elmúlt évtizedekben kialakultak, ezek a nemzetközi normáknak megfelelnek és mind színvonaluk, mind tartalmuk elégséges. Az idevágó nemzetközi vitákban elkerülhetetlen az új követelményeknek megfelel! változó álláspontok kidolgozása.
4. A világ szegénységének felszámolása közös nemzetközi er!feszítéseket
igényel. Ezen a területen nem sokat tudtunk tenni, de mindenképpen tudatos
részét kell, hogy képezze a magyar külpolitikai aktivitásnak a világ azon pontjain nyújtandó segítségnyújtás, amelyet uniós tagságunkból következ! elvárások is indokolnak.
5. A demográfiai változások továbbra is el!kel! helyen fognak szerepelni. Ezt érezzük, de az elmúlt id!szakban sem a magyar belpolitikában, sem a
külpolitikában semmiféle világos álláspont nem alakult ki.
6. A szegénységb!l, a társadalmi konfliktusokból, az antidemokratikus diktatúrákból, a túlnépesedésb!l következ! migráció kérdése egyik els!számú problémává n!tte ki magát nemcsak az Európai Unióban, hanem a világ más részein is.
Idevágó gyakorlatunk a nemzetközi normáknak és elvárásoknak megfelel!, de a
sajátos magyar érdekek megfogalmazása nem történt meg. A magyar migrációs
politikának ugyanis messzemen!en figyelembe kell vennie a határon túli magyarok helyzetéb!l adódó feladatokat és nehézségeket, ami nem mindig sikerült.
7. A regionális konfliktusok és háborúk a térségünkben zajló délszláv háborútól eltekintve, amely mára már lezárult, közvetlenül bennünket nem érin18
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tett. Ám nem lehet eltekinteni attól, hogy a délszláv háború utáni rendezés
nem történt meg: két befagyott konfliktus létezik nem túl messze a határainktól. Mindkett!ben különleges szerepe van a nyitott nemzeti és a nemzeti kisebbségi kérdéseknek. Ahol ez szükséges volt, Magyarország sikerrel vett részt
békefenntartásban és újjáépítésben. Mindez következik szövetségesi kötelezettségeinkb!l és jól felfogott magyar érdekeinkb!l.
8. A terrorizmus továbbra is a nemzetközi élet egyik jelenlév! jelensége.
Az elmúlt id!szakban a magyar külpolitika az EU-s gyakorlatnak megfelel!en
reagált a terrorizmussal összefügg! kérdésekre. Nincs okunk arra, hogy ezen a
gyakorlaton a jöv!ben változtassunk.
Lehetséges-e, szükséges-e magyar külpolitikai stratégiát kidolgozni?
Külpolitikai stratégiát szuverén országok szoktak kidolgozni. A külpolitikai
stratégiák célja hagyományosan a nemzeti érdekek érvényesítése. A címben
jelzett kérdésre akkor lehet válaszolni, ha el tudjuk dönteni, vajon ma Magyarország szuverén állam-e. Az elmúlt két évtized úgy is megfogalmazható, mint
Magyarország haladását a brezsnyevi „korlátozott szuverenitástól” az EU-s „megosztott szuverenitás”-ig. A korlátozott szuverenitás tétele távol állt a magyar törekvésekt!l, de akár tetszett, akár nem, megfelelt a realitásoknak. Azokat a realitásokat tükrözte, amelyeken Magyarország, más hasonló helyzetben lév! országokkal együtt túl akart lépni. Az Európai Unió által megfogalmazott és
propagált megosztott szuverenitás fogalma viszont min!ségileg más, számunkra alapvet!en kedvez!, jól hangzik, de nem teljesen világos. A nemzeti
szuverenitásnak egy olyan újraértelmezésér!l van szó, amely a szuverenitás
egy részének, vagy a lényegének az átadását jelenti? Vagy arról, hogy a szuverenitás meg!rzése, vagy érvényesítése érdekében kell átadni ezt a szuverenitást? Esetleg arról, hogy a nemzeti szuverenitás fogalom, amely a 19.
század gondolkodásmódjában gyökeredzik és nem felel meg a mai korszak
követelményeinek? Van-e egyáltalán még nemzeti érdek a globalizáció korában? Vagy ez csak a nemzetközi élet er!sebb szerepl!inek a privilégiuma?
Értelmezhet!-e még a nemzeti identitás, amelyre a nemzeti szuverenitás
felépül? Egyre anakronisztikusabbá válik-e egy nemzeti kormány? Lehet-e
egyáltalán nemzeti szuverenitásról beszélni határ, sorompók, vízumok és
vámvizsgálatok nélkül? Ha csak nyelvi vagy kulturális különállásban nyilvánul meg az identitás, akkor érdemes-e külpolitikai stratégiát kidolgozni?
A fenti kérdések érthet! módon az elmúlt két évtizedben vitákat váltottak
ki és nagyon különböz! reagálások születtek. A külpolitikával foglalkozók körében is határozottan zavarodottság mutatkozott és igyekeztek elkerülni az
egyértelm" megfogalmazásokat. Mindenesetre az tény, hogy egyértelm" és általánosan elfogadott stratégia, amely bizonyos formai követelményeknek nemzetközi összehasonlításban is megfelel, nem született, vagyis a „hármas prioritás” doktrínájának a megszületése, alkalmazása és vitathatatlan eredményességét követ!en nem alakult ki koherens politikai gondolkodásra épül! stratégia.
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Az idevágó viták és az elmúlt két évtized tapasztalatai összegzéseként az a
meggy!z!désem alakult ki, hogy van lehet!ség, s!t elkerülhetetlen egy külpolitikai stratégia kidolgozása, elfogadása és az ennek megfelel! cselekvés,
amennyiben Magyarország önálló állami entitásként kíván fennmaradni. Néhány, a fenti megállapítást támogató tény és összefüggés:
1. Az Európai Unió nem tekinthet! államnak. (Ezt Solana több ízben és
nyomatékosan hangsúlyozta);
2. Az Európai Unió nemcsak érték, hanem érdekközösség is, amelynek
tagjai az Unión belül is pozíciókat kívánnak elérni és arra törekszenek, hogy az
Unió közös álláspontját a maguk megfontolásaik szerint alakítsák;
3. Az Európai Unió céljai meglehet!sen homályban maradtak, az azonban nyilvánvaló, hogy bármennyire is haladunk egy er!teljesebb integráció,
egy hatékonyabb és er!sebb Európai Unió felé, az nem jelenti az Egyesült Államok felépítésének, szerkezetének és filozófiájának másolását. Európának történelmileg kialakult sajátossága a sokszín"sége, amelyet nem a hatékonyság
akadályának, hanem meg!rzend! értéknek lehet tekinteni.
4. Az Európai Unió féltve !rzött és továbbfejlesztend! elve a demokrácia,
amely decentralizációt is jelent. Kétségtelen, hogy a tagállamok szuverenitásának kérdése nemcsak Magyarországon, hanem az Unión belül és az Unión kívül is nagyon vitatott kérdés, különbségek vannak az egyes társadalmi csoportok, és az egyes országok között. A szuverenitással összefüggésben elkerülhetetlen szólni arról, hogy az Unió megalakulása után a brüsszeli bürokrácia
olyan nemzetek feletti intézmény-rendszerré kíván válni, amely a tagállamokat
le akarja gy"rni és elfeledkezik arról, hogy az Unió alapelveib!l az következik,
hogy a végs! döntéseket az egyes tagállamok választott képvisel!inek kell
meghoznia. Vagyis a jelenlegi körülmények között, ha a tagállamok az Unió
elvei és saját demokratikus normáik szerint cselekszenek, akkor kormányaiknak az állampolgárokkal szembeni felel!sségeib!l is következ!en fenn kell tartanunk a szuverenitás bizonyos fontos elemeit. Értelmezések szerint ezt fejezi
ki az Unió „megosztott szuverenitás” elve.
5. Vannak egységes európai érdekek, pontosabban uniós érdekek, amelyeket az egyes tagállamok magukévá tettek azzal, hogy csatlakoztak az Unióhoz és az Unióban kívánnak maradni. Ezzel együtt jelent!s eltérések vannak az
Unió különböz! tagállamainak státuszában, fejlettségében, felel!sségében,
geopolitikai helyzetében és sok más fontos kérdésben is. Ennek alapján szükséges olyan ellensúlyokat megtartani, amelyek az Unió demokratikus jellegét
és fejl!dését szolgálják.
Milyen okai, megnyilvánulásai vannak a tagállamok közötti különbségeknek?
1. Az Unió tagállamai között jelent!s a különbség atekintetben, hogy
egyesek meghatározó katonai súllyal rendelkeznek, állandó tagságuk van a
Biztonsági Tanácsban és nukleáris fegyvereket birtokolnak, másoknak ilyen kiváltságaik nincsenek.
2. Az Unió tagországai különböz! gazdasági potenciállal rendelkeznek,
így külpolitikai felel!sségük és lehet!ségeik eltérnek. Ma is megvan a törésvonal
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a régi és az új tagországok között, amely részben az eltér! történelmi hagyományokban gyökeredzik. Ennek nyilvánvaló manifesztálódása az Euró-övezethez
való csatlakozás elhúzódása, vagy a munkavállalás eltér! szabályozása.
3. Az eltér! fejlettség teljesen nyilvánvaló és ebb!l is következnek a különbségek. Egyes gazdag országok külpolitikai tevékenységében a fejlesztésisegélyek odaítélésének van különleges szerepe, mások viszont f! feladatuknak
az EU-s piacok megszerzését tekintik.
4. Az energia hordozókkal rendelkez!k egészen máshogy fogalmazzák
meg a külpolitikai törekvéseiket, mint azok, akiknek meg kell küzdeniük az
energia-ellátás zavartalanságáért.
5. Az eltér! geopolitikai helyzetb!l is más és más külpolitikai prioritások
következnek. Például Spanyolország számára a mediterrán térséggel kapcsolatos politizálás kiemelt feladatot jelent, ez a Mediterrániumtól távolabb lév! országoknak nem különösen fontos területe.
6. Úgyszintén jelent!s eltérések vannak atekintetben, hogy a nemzeti
kisebbségekkel kapcsolatban ki hogyan foglal állást. Teljesen eltér! az álláspontja az országok azon csoportjának, amelyek saját integritásukat féltik a
nemzeti kisebbségiekt!l és más az, amelyek felel!sséget kívánnak vállalni határon túli kisebbségeikért. Nem valószín", hogy homogenizálni lehet mindenfajta törekvést, nyilvánvalóan arra kell törekednie Magyarországnak,
hogy az eddigieknél lényegesen hatékonyabban a közös uniós politikai kialakításában kapjon nagyobb súlyt a nemzeti kisebbségek jogainak védelme. Eltérés van abban is, hogy egyes országok milyen nemzeti felfogást képviselnek, hogy az állampolgárságot azonosítják-e a nemzetiséggel vagy pedig
nem. Ebb!l következnek az eltér! álláspontok kett!s állampolgárságról vagy
a különböz! autonómia törekvésekr!l.
Mindent összevetve, természetesnek tartjuk, hogy az elmúlt 20 évben megmaradtak az érdekkülönbségek, s!t id!nként konfliktusok alakultak ki Uniós
tagországok között. Ez nem deviancia, hanem a demokratikus politizálás természetes velejárója. A lényeg az, hogy az Unión belül kezelni lehessen az eltér!
nézeteket, tisztességes, demokratikus és racionális megállapodások, ha kell,
kompromisszumok jöjjenek létre és a konfliktusok ne vezessenek az Unión belüli túl éles és kezelhetetlen konfrontációhoz.
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Bartók Béla

Napóleon, Isten ostora1
( ) A Napóleonról szóló népmesék, amelyeket itt bemutatunk2, ha a történész vagy az
életrajzíró szempontjából ítéljük meg, képtelenül és groteszk módra hamisak. De az antropológusoknak és az emberi természet tanulmányozójának rendkívül értékesek, mint a
nemzeti jellem önkinyilatkoztatásai, és talán a történészt és az életrajzírót is érdekli egy
kicsit, mint egy olyan mélységes mély benyomás bizonyítékai, amelyet Napóleon személyisége tett két nagy népre  az oroszokra és a franciákra.
Az els! történet, amelynek címe: Napoleonder3, orosz eredet" és el!ször Alekszandr
Amfityeatrov4 öntötte irodalmi formába és adta ki Szentpétervárott. Eredetileg cikksorozatként (feuilleton) jelent meg #90#. december #3-án a pétervári Gazette cím" lapban. Mint az orosz paraszti folklór jellemz! példája úgy t"nik számomra, hogy nem közönséges érdekessége és értéke van. Úgy t"nhet a nyugati olvasó számára, hogy a természetfeletti kezelése nagyfokú merészség és tiszteletlenség, de tökéletesen összhangban
van az orosz parasztnak az Istenr!l vallott antropomorfisztikus koncepciójával és ennyi
megengedhet! a mesemondó és hallgatói nevelési korlátainak. Az orosz muzsik gyakran
belesz!tte népmeséibe Istent és az angyalokat, és így tett a velük szemben való udvariatlanság legkisebb szándéka nélkül. Saját nyelvén beszélteti !ket, mert nem volt más
nyelve, és ha úgy t"nik, hogy egy kicsit groteszkül és tiszteletlenül beszélnek, ez a mesemondó alacsony irodalmi m"veltségének tulajdonítható és nem bármiféle olyan szándéknak, amely komolytalanul bánik Istennel és az angyalokkal. A mese összes célja erkölcsi és vallási. A mesél! megpróbálja megmutatni, hogy a rokonszenv és a részvét értékesebb mint az önz! becsvágy, és a háború nemcsak immorális, de irracionális is. A
beszélgetés Isten, az angyalok és az Ördög között egyszer" prológus, amelynek az a célja, hogy felvezesse a színre Napoleondert és Iván angyalt, és lefektesse a cselekmény
alapját. A mesél! tréfás és humoros kedve sok kis ecsetvonásban megmutatkozik, de sosem lényegtelen. Az egész legenda az egyszer" orosz paraszt er!sen zamatos, nyelvjárási és kihagyásos nyelvezetén nyugszik és ezért különösen nehéz fordítani, de megpróbáltam amennyire lehetséges megtartani eredeti szellemét és ízét.( )5
1 Folk-Tales of Napoleon: Napoleonder  From The Russian, The Napoleon of The People From The
French of Honore de Balzac, Translated With Introduction By George KENNAN, 1902.
http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/1/1/2/7/11278/11278.htm, letöltés: 2009.10.20.
2 A másik mese Balzac A vidéki orvos cím! regényének önálló életre kelt fejezete, amely magyarul régebben már megjelent a regény keretében, ezért ennek bemutatásától ezúttal eltekintünk.
3 Az orosz paraszt neve Bonaparte Napoleonra. A végs! der szótagot talán azért tették hozzá, mert a
parasztok fülének a Napoleon csonkának és befejezetlennek hangzik, ahogy számunkra is ilyen az Alexan a
der nélkül. (KENNAN).
4 Alekszandr Valentyinovics Amfityeatrov (1862-1938) orosz író és történész volt, aki újságíróként kezdte pályafutását és eleven stílusa, jó megfigyel"képessége és cinikus hangja miatt hamar
népszer! lett. El"ször az "skereszténység koráról írt regényt, majd a cári családról szóló 1902-ben
megjelent szatirikus regénye miatt szám!zték Franciaországban és Olaszországban élt, 1916-ban
hazatért, de kormányellenes írásaiért Szibériába internálták. 1917-ben Pétervárra ment, a bolsevikokat bírálta, és 1921-ben önként Nyugat-Európába emigrált.
5 Részlet a rövid könyv el"szavából, amelyet egy régi amerikai Oroszország-kutató, George Kennan írt. George Kennan (1845-1924) amerikai újságíró és felfedez" 1864-ben utazott
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Napóleonder6
Régen  de nem olyan nagyon régen, nagyapáink még emlékeznek rá - az
Úristen meg akarta büntetni a világ népeit gonoszságukért. Ezért gondolkodni
kezdett, hogyan és milyen eszközökkel tudná megbüntetni "ket, és összehívta
tanácskozásra az angyalokat és arkangyalokat, hogy megbeszélje velük.
Azt mondja Mihály arkangyal az Úrnak:
- Rázd fel a hitszeg"ket egy földrengéssel!
-Próbáltuk már  mondja az Úr  Egyszer régen földig romboltuk Szodomát
és Gomorrát, de semmit sem tanultak bel"le. Azóta minden város egy kicsit
olyan lett, mint Szodoma és Gomorra.
- Mit szólsz az éhínséghez?  mondja Gábor arkangyal.
- Az túl szörny! lenne a csecsem"knek  válaszolja az Úr  Az éhínség
megölné a csecsem"ket. És amellett az ökröknek is kell takarmány  azok pedig
nem b!nösek.
- Söpörd el "ket egy vízözönnel!  javasolja Rafael.
- Teljesen lehetetlen  mondja erre az Úr  Mert, el"ször is egyszer tettem
egy fogadalmat, hogy nem lesz többé özönvíz, és bizonyítéknak szivárványt
helyeztem az égre. Másodszor: a hitvány b!nösök ravaszabbak lettek, felszállnak a g"zhajókra és elhajóznak a hullámok tetején.
Ezután minden arkangyal összezavarodott és forgolódni kezdett a székén,
hogy megpróbáljanak kitalálni néhány csapást, ami észre térítené a b!nös emberi fajt, és felrázná a lelkiismeretét. De "k már hozzászoktak id"tlen id"k óta,
hogy inkább jót tesznek mint rosszat, teljesen megfeledkeztek a világ gonoszságáról, és nem tudtak kitalálni olyan büntetést, ami használható lett volna.
Akkor hirtelen feláll Iván angyal, egy egyszer! lélek, akit az Úr arra jelölt
ki, hogy vigyázzon az orosz muzsikokra. Felkel, és azt mondja:
- Uram, kint van a Sátán, kérdezd meg "t. Nem mer bejönni, mert büdös,7
ezért a bejáratnál várakozik.
Az Úristen megörül.
- Hívjátok be a Sátánt!  parancsolja - Tudom, hogy a legnagyobb zsivány,
de a legjobb pillanatban jön. Egy olyan betyár mint " biztosan ki fog találni
valamit.
el"ször távírót építeni Kamcsatkába, majd megismerte a kaukázusi népeket is. Kezdetben támogatta a cári kormányzat civilizáló politikáját, de miután politikai foglyokkal találkozott
megváltozott a véleménye és 1886-tól élesen bírálta a kormányt. Kiállt a kisebbségek mellett, a
forradalom híve lett, ezért kitiltották Oroszországból, 1917-ben pedig élesen elítélte a bolsevikokat és Wilson elnökt"l katonai beavatkozást sürgetett. Unokaöccse, George F. Kennan
(1904-2005) diplomata és történész volt az amerikai feltartóztatási politika kiépít"je a hidegháború idején.
6 Az orosz paraszt neve Bonaparte Napoleonra. A végs! der szótagot talán azért tették hozzá, mert a
parasztok fülének a Napoleon csonkának és befejezetlennek hangzik, ahogy számunkra is ilyen az Alexan a
der nélkül. (KENNAN)
7 Azért, mert magával hozza a pokol kénes szagát. (KENNAN)
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A sátán bejött. Az arca olyan fekete volt mint a cserzett borjúb"r, hangja rekedt volt, és egy hosszú farok lógott ki a hosszú kabátja alól.
- Ha úgy parancsolod  mondja  saját kezemmel fogom szétosztani csapásaidat.
- Kezd el a büntetést!  mondja az Úr  Senki sem fog akadályozni téged.
- Meg fogod engedni, - mondja a sátán  hogy idegenek támadását idézzem el"?
Az Úr megfenyegette a Sátánt és azt kiáltotta:
- Ez minden, amit kitaláltál? És még te vagy ravasz?
- Bocsáss meg  mondja a Sátán  Miért nem látszik okosnak a tervem?
- Azért  válaszolja az Úr  mert azt javasoltad, hogy háborúval gyötörjük
az emberiséget, és a háború éppen az, amit akarnak. Állandóan harcolnak
egymással, az egyik nép a másik ellen, és pont ezért akarom "ket megbüntetni.
- Igen  mondja a Sátán  háborúra éheznek, de csak azért, mert még sosem
láttak egy igazi harcost. Küldj hozzájuk egy tökéletes hódítót, és hamarosan
behúzzák a farkukat a lábuk közé és azt fogják kiabálni: Kegyelmezz, Uram!
Szabadíts meg minket ett"l a vérszomjas embert"l!
Az Úristen meglep"dött.
- Miért mondod azt öcsém, hogy a nép még nem látott igazi hadvezért? Heródes8 király hódító volt, Sándor cár9 leigázott nagyszámú népet, Iván cár lerombolta Kazanyt10, a dühöng" Mamáj kán11 eljött az összes hordájával és Péter cár12 és Anika13 is nagy harcos volt. Hány hódítót akarsz?
- Napóleondert akarom  mondja a Sátán.
- Napóleonder!  kiáltott fel az Úr # kicsoda? Honnan származik?
- # egy bizonyos alacsony ember  mondja a Sátán  aki lehet, hogy nem
elég ravasz, hogy kárt okozzon, de szörnyen heves természet!.
Az Úr azt mondja Gábor arkangyalnak:
- Tekints bele, Gábor az Élet Könyvébe14 és nézd meg, beleírtuk-e
Napóleondert.
Az arkangyal nézte és nézte, de nem talált semmiféle ilyen személyt.
- Nincs semmiféle Napóleonder a Könyvben  mondja  A Sátán hazudik.
Sehova sem írtuk be Napóleondert.
A Sátán azt feleli:
- Egyáltalán nem furcsa, hogy nem találjátok Napóleondert az Élet Könyvében, mert csak azoknak a nevét írtátok bele, akik apától és anyától születtek, és
köldökük van. Napóleondernek sosem volt sem apja, sem anyja, és azonkívül
köldöke sincs  és ez annyira meglep", hogy pénzért is mutogathatnátok.
Az Úr nagyon meglep"dött.
Nagy Heródes a Rómával szövetséges Júdea királya (Kr.e.73-Kr.e.4.)
Nagy Sándor (Kr.e.356-Kr.e.323.) Makedónia királya.
10 IV.(Rettegett) Iván (1530-1584) orosz cár 1552-ben foglalta el Kazanyt a tatároktól.
11 Mamáj kán tatár vezér volt, akit 1380-ban gy"zött le Dimitrij fejedelem Kulikovónál.
12 I.(Nagy) Péter (1672-1725) orosz cár.
13 Ismeretlen származású hadvezér.
14 Az Élet Könyve a zsidó hagyomány szerint egy jelképes könyv, amelybe Isten felírja az igazak nevét és tetteit. Itt inkább az emberek névsorát jelenti.
8

9
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- Akkor hogy jött a világra te Napóleondered? kérdezte.
- Úgy  felelte a Sátán  hogy én alkottam meg mint egy játék babát, csak
szórakozásképpen, a homokból. És egyszer, amikor te, Uram megmostad szent
arcodat, és nem voltál elég óvatos, az élet vizének néhány cseppje kiloccsant.
Ezek a mennyországból lehullottak egyenesen Napóleonder fejére, aki azonnal
leveg"t vett és emberré vált. Most ott él nem túl közel és nem is túl távol Buan15
szigetén az óceán közepén. Ez egy versztánál16 kisebb sziget, Napóleonder ott
él és a libákat "rzi. Éjjel és nappal a ludakra vigyáz evés és ivás nélkül, alvás és
pipázás nélkül és egyetlen gondolata az, hogyan hódítsa meg az egész világot.
Az $r gondolkodott, gondolkodott és aztán azt parancsolta:
- Hozd ide hozzám!
A Sátán nyomban elvitte Napóleondert a fényes mennyországba. Az Úr ránézett és látta, hogy katona fényes kabátgombokkal.
- Azt hallottam, Napóleonder  mondja az Úr  hogy meg akarod hódítani
az egész világot.
- Pontosan így van  feleli  ez az, amit nagyon akarok.
- És azt gondolod  kérdezi az Úr  hogy ha hódítani kezdesz, szétmorzsolsz sok népet, és vérfolyókat fogsz ontani?
- Az nekem teljesen mindegy  mondja Napóleonder  a legfontosabb számomra az, hogyan tudom leigázni az egész Földet.
- És nem fogsz sajnálatot érezni a meggyilkoltak, a sebesültek, a halottak,
felégetett és lerombolt falvak iránt?
- Nem, egyáltalán nem  feleli Napóleonder  Miért éreznék sajnálatot?
Nem szeretem a könyörületet. Amióta csak emlékszem, senkit és semmit nem
sajnáltam életemben és soha nem is fogok.
Ezután az Úr az angyalokhoz fordul, és azt mondja:
- Angyal uraim, úgy néz ki, hogy ez a tervünknek megfelel" ember.
Aztán azt mondja Napóleondernek:
- A Sátánnak tökéletesen igaza volt. Méltó vagy arra, hogy a haragom eszköze légy, mert egy könyörtelen hódító rosszabb, mint a földrengés, az éhínség, vagy az özönvíz. Menj vissza a földre, Napóleonder, felforgatom számodra az egész világot és általad az egész világ meg lesz büntetve.
Azt mondja erre Napóleonder:
- Adj nekem seregeket és szerencsét, és mindent elkövetek.
Aztán azt mondja az Úr:
- Lesznek seregeid és lesz szerencséd is, és amíg irgalmatlan leszel, sosem fognak csatában legy"zni, de emlékezz, hogy abban a pillanatban, amikor sajnálatot
érzel a kiontott vér miatt  akár saját népedr"l akár más népekr"l van szó  abban a
pillanatban a hatalmad véget fog érni. Attól a pillanattól kezdve ellenségeid le fognak gy"zni téged és végül még fogságba is vetnek, láncra vernek és vissza fognak
küldeni Buan szigetére, hogy a libákat "rizd. Megértetted?
15
16

Képzeletbeli sziget Korzika vagy Elba nyomán.
Orosz hosszmérték, 1066 méter.
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- Tökéletesen  mondja  megértettem és engedelmeskedni fogok. Sosem
fogok könyörületet érezni.
Aztán az angyalok és arkangyalok azt mondják az Úrnak.
- Uram, miért adtál neki egy ilyen szörny!séges parancsot? Ha teljesíti, irgalmatlanul el fog pusztítani minden eleven lelket a földön, még magnak sem
fog hagyni senkit!
- Csend legyen!  feleli az Úr  Nem fog sokáig hódítani. Túl vakmer", mert
eddig nem félt sem magától, sem mástól. Azt gondolja, távol fogja magát tartani az irgalomtól, és nem tudja mi az, pedig az emberi szívben ez er"sebb mint
minden más, és egyetlen ember sem él teljesen anélkül.
-De  mondják az arkangyalok  " nem ember, homokból van.
Az Úr így válaszol:
- Azt hiszitek, hogy nem kapott lelket, amikor az élet vize a fejére csöppent?
Napóleonder hamarosan összegy!jtött egy tizenkét nyelven beszél"
nagy hadsereget és sietve harcba indult. Meghódította a németeket, meghódította a törököket, leigázta a svédeket és a lengyeleket. Kaszált, amerre
elvonult és pusztán hagyta az országokat, amelyeken átkelt. És egész id"
alatt emlékezett sikerének titkára  arra, hogy ne adjon kegyelmet senkinek.
Fejeket vágott le, falvakat égetett fel, n"ket gyalázott meg és gyermekeket
dobott lova patái alá. Elpusztította az egész muzulmán világot - és még
nem lakott jól.17 Végül egy keresztény királyság ellen vonult a Szent
Oroszország ellen.
Oroszországban akkor az Áldott Sándor18 volt a cár  ugyanaz a cár, aki
most Szentpétervárott áll az oszlop tetején és egy kereszttel megáldja a népet,
ezért hívják Áldottnak.19
Amikor látta, hogy Napóleon ellene vonul tizenkét nyelven beszél" seregével az Áldott Sándor úgy érezte, hogy közel van Oroszország vége.20 Összehívta tábornokait és tábornagyait, és azt mondta nekik:
- Tábornok és tábornagy uraim, hogyan tudom megállítani ezt a
Napóleondert? Iszonyú er"sen támad bennünket.
A tábornokok és tábornagyok azt felelik:
- Semmit sem tehetünk, felség, hogy megállítsuk Napóleondert, mert Isten
adott neki egy szót.
- Miféle szót?
- Azt hogy Bonaparty.21
17 Nem tagadhatta meg tetteit, amelyet a fél világ dics!ített, így hát az igazságot, a jót kellett megtagadnia és mindent, ami emberi. Lev TOLSZTOJ: Háború és béke, Budapest-Uzsgorod, 1965. 325. (továbbiakban: Háború és béke)
18 I. Sándor orosz cár (1777-1825) akit az orosz nép nevezett így, oroszul: Alekszandr
Blagoszlovennij
19 A Sándor-oszlop Szentpétervárott a Téli Palota melletti téren áll. 1830-1834 között építették
Franciaország legy"zésének emlékére. A 47,5 m magas oszlop tetején álló angyalszobor arca I Sándor arcára hasonlít.
20 Tizenkét európai nép er!i betörtek Oroszországba. Az orosz hadsereg és lakosság kerüli az összecsapást, visszavonul Szmolenszkig és Szmolenszkt!l Borogyinóig. Háború és béke 336.
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- De mit jelent az, hogy Bonaparty, és miért annyira borzasztó ez az egyetlen szó?
- Ez jelenti, Felség, a hatszázhatvanhatot, a fenevad számát22 és borzalmas,
mert amikor Napóleonder a csatában látja, hogy az ellenség nagyon bátor, az
ereje nem elég és az emberei gyorsan hullanak23 azonnal varázsol a Bonaparty
szóval, és amint a szót kiejti, minden katona, aki neki szolgált és meghalt érte a
csatamez"kön, visszajön a síron túlról. Újra az ellenség ellen vezeti "ket, mintha elevenek volnának, és semmi sem tud nekik ellenállni, mert ez egy kísértetcsapat, nem evilági sereg.
Az Áldott Sándor elszomorodott, de egy pillanatnyi gondolkodás után azt
mondta:
- Tábornok és tábornagy uraim, mi oroszok, bármelyik bátor népnél jobbak
vagyunk. Harcoltunk minden nemzettel de soha egyikük el"tt sem fektettük
arcunkat a porba. Ha Isten végül azt adta nekünk, hogy hullák ellen harcoljunk
 legyen meg szent akarata! Szembe fogunk szállni a halottakkal!
Így Kulikova24 mezejére vezette seregét és ott várta a hitetlen Napóleondert.
És nem sokkal kés"bb Napóleonder, a gonosz lélek elküld hozzá egy küldöttet
egy levéllel, amelyen az áll: Hódolj meg, Blagoszlovennij (Áldott) Sándor, és meg
fogom mutatni jóindulatomat mások iránt.
De Áldott Sándor büszke ember volt, aki keményen védelmezte önbecsülését. Nem szólt a küldötthöz, de elvette a levelet, amit hozott és egy sért" rajzot rajzolt rá a következ" szavakkal. Ez az, amit akarsz? majd visszaküldte
Napóleonderhez.
Aztán ütötték vágták egymást Kulikova mezején és hosszú id" múlva embereink kezdték visszaszorítani az ellenség er"it. Egyesével lel"tték, vagy levágták Napóleonder összes tábornagyát, végül magához Napóleonhoz közelítettek.
- Eljött a te id"d!  kiáltották neki  Add meg magad!
De a gazember ott ült lován dülledt szemét forgatva mint egy bagoly és vigyorgott.
- Várjatok egy percet  mondta nyugodtan  Ne siessetek annyira! Rövid a
tervezés, hosszú a munka.
Aztán kimondta a varázsszót: Bonaparty  hatszázhatvanhat, a fenevad száma.
Azonnal egy morajló hang hallatszott, és a föld megmozdult mint földrengéskor. Katonáink bámultak és leeresztették karjukat. A mez" minden részén
21 Turgenyev 1854-ben kiadott novelláskötetében említ az egyik f"h"s egy Napóleonról szóló
gúnydalt, amelyben a császár Bonaparty néven szerepel.
22 Utalás a Jelenések könyvére: A vadállat száma egy emberi szám és ez a szám a hatszáz hatvan és
hat, Jel #3: #8 (KENNAN) Lev Tolsztoj Háború és béke cím! regényében Pierre Bezuhov is kiszámolja egy kis ügyeskedéssel, hogy Napóleon a vadállat. A francia bet"knek, a zsidó számíráshoz hasonlóan  amely szerint az els! tíz bet" egyeseket, a többiek pedig tízeseket jelölnek  a következ! jelentésük
van: ( ) Ha eszerint az ábécé szerint számokkal leírjuk e szavakat: lempereur Napoléon  kiderül, hogy e
számok összege 666-tal egyenl!, tehát Napóleon az fenevad, akir!l az Apokalipszis jövendöl. Háború és
béke, III. 100-101.
23 Szó szerint: csontjaikkal fekszenek le (KENNAN)
24 Kulikovo mezején gy"zte le 1380-ban Dimitrij moszkvai fejedelem Mamaj kánt.
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félelmetes zászlóaljak t!ntek fel, szuronyaik csillogtak a napfényben, szakadt
zászlók lobogtak prémes kucsmáik fölött, és bumm, bumm, bumm, közeledtek
a kísértetkatonák ezrei olyan sárga arccal mint a kamilla és bozontos szemöldökük alatt üres lyukakkal.
Sándor az áldott cár, megdermedt a félelemt"l. Megijedt minden tábornoka
és tábornagya. Rettegett az egész orosz hadsereg. A félelemt"l reszketve megremegtek az ellenség támadása el"l, hirtelen utat engedtek a pániknak, és végül
menekülni kezdtek amerre a szemük látott.
A briganti Napóleon meg a lován ülve az oldalát fogta a nevetést"l és azt
kiabálta:
- Hahaha! Nem ízlenek nektek az öreg embereim! Gondoltam én! Ez nem
olyan mint egy játék gyerekekkel és öregasszonyokkal! Nos, tisztelt Halott Uraim, még sosem éreztem könyörületet senki iránt és nektek sem kell kegyelmet
adni az ellenségeimnek. Bánjatok el velük kedvetek szerint!
- Ameddig így van  válaszolták a halott katonák  mindig h!séges szolgáid
vagyunk.
Embereink elmenekültek Kulikova mezejér"l Poltava25 mezejére, a híres
csendes viz! Donhoz26 és a békés Dontól Borogyino27 mezejére, Moszkva falai
közelébe. És amint embereink egymás után ezekre a mez"kre érkeztek újra és
újra szembefordultak Napóleonderrel, és olyan ádázul küzdöttek ellene, hogy
a briganti maga is örömét lelte benne.
- Isten óvjon minket!  kiáltotta  Micsoda katonák ezek az oroszok! Nem
láttam ilyen férfiakat egy országban sem!
De csapataink bátorsága ellenére képtelenek voltunk megállítani
Napóleonder menetelését, mert nem volt olyan szavunk, amely az övéhez fogható. Minden csatában megállítottuk, visszaszorítottuk és csapdába csaltuk, de
épp amikor megszorongattuk, és majdnem elfogtuk, ennek a piszkos bálványimádó tolvajnak eszébe jutott a varázsszó és azt kiáltotta: Bonaparty! Akkor a
halottak kimásztak a sírjukból, teljes felszerelésben, betették a fogukat, tisztjeikre szegezték tekintetüket és rohamoztak! És amerre elhaladtak, a f! elszáradt
és a kövek meghasadtak. És embereink annyira rettegtek ezekt"l a tisztátalan
testekt"l, hogy egyáltalán nem akartak ellenük harcolni. Amint meghallották
azt az átkozott szót, meglátták a holtak nagy sz"r"s kucsmáját és sárga arcát,
eldobták puskájukat és rohantak az erd"kbe elrejt"zni.
- Mondd meg, mit akarsz Blagoszlovennij Sándor  kiáltották  holtakra
nem vagyunk felkészülve.
Az Áldott Sándor szemrehányást tett embereinek és azt mondta:
- Várjatok egy kicsit, testvérek miel"tt elfuttok. Er"ltessük meg magunkat
még egy kicsit. A kutya vigye el, nem tud mindig legy"zni minket. Isten vala1709-ben Poltava mellett gy"zte le I.Péter cár XII.Károly svéd király seregét
A Don torkolatánál Azov váráért folyt hosszú háború Oroszország és Törökország között,
ami azzal ért véget, hogy 1774-ben végleg az oroszoké lett.
27 1812-ben Borogyinónál volt a hatalmas áldozattal járó csata Napóleon és Kutuzov orosz hadvezér között.
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hol határt szab neki. Ma talán gy"z, holnap talán gy"z, de egy kis id" múlva a
szerencse meg fog fordulni.
Aztán a cár elment a kijevi barlangok28 öreg remete szerzeteseihez és
Valaam29 szigetére, meghajolt az összes archimandrita30 és metropolita lába
el"tt és azt mondta:
- Imádkozzatok értünk, szent atyák és könyörögjetek az Úristenhez, hogy
fordítsa el haragját, mert nem vagyunk elég er"sek, hogy megvédjünk benneteket ett"l a Napóleondert"l.
Akkor az öreg remete szerzetesek, az archimandriták, a metropoliták könynyes szemmel mind imádkoztak az Úristenhez, és a földre borultak, amíg a
térdük teljesen fekete és kék lett és nagy púpok voltak a homlokukon. Az egész
orosz nép a cártól kezdve az utolsó koldusig sírva imádkozott Istenhez kegyelemért és segítségért. És fogták a Szmolenszki Szent Istenanyának31, a szomorúak közbenjárójának ikonját és kivitték Borogyino híres mezejére, sírva leborultak el"tte, és azt kiáltották.
- Ó, legszentebb Istenanya, Te vagy az éltünk és a reményünk! Könyörülj
rajtunk és járj közben értünk!
És az ikon sötét arcán, az ezüst kereten lév" gyöngyökt"l nagy könnycseppek csöpögtek. És az egész hadsereg és Isten egész népe látta, hogy a szent
ikon könnyezik. Szörny! volt látni, de mégis megnyugtató volt. 32
Akkor Isten meghallotta az orosz nép sírását és a Szmolenszki Szent Sz!z
Istenanya imáit, szólt az arkangyaloknak és az angyaloknak.
- Haragom órája elmúlt. A nép eleget szenvedett b!neiért és megbánta gonoszságát. Napóleonder elég sok nemzetet elpusztított. Itt az id" számára,
hogy könyörületet mutasson. Ki lesz az, szolgáim, aki elmegy hozzá a földre, ki
fogja megpuhítani a hódító szívét?
Az öregebb angyalok és arkangyalok nem akartak menni.
- Meglágyítani a szívét!  kiáltották  Homokból van! Nincs köldöke! Könyörtelen! Félünk t"le!
Akkor Iván angyal el"re lépett és azt mondta:
- Én elmegyek.
28 A kijevi barlangkolostor, a Pecserszka Lavra az orosz ortodox egyház fontos központja, 1051ben alapították. 1911-ben közelében temették el Pjotr Sztolipin miniszterelnököt.
29 A kolostor orosz Karéliában, a Ladoga tavon Valaam szigetén fekszik.
30 Kolostori elöljáró a bizánci egyházak területén.
31 A szmolenszki Istenanya ikonról azt tartják, hogy maga Szent Lukács apostol festette és
Konstantinápoly 1453-as eleste után került Oroszországba. A francia támadás el"tt a helyi székesegyházból Moszkvába szállították, ahol más ikonokkal együtt körbevitték a városban a borogyinói gy"zelem napján. A szmolenszki katedrálisról pedig az a beszélik, hogy annyira leny!gözte Napóleont, hogy megfenyegette katonáit, ha ellopnak bel"le valamit, személyesen fog végezni a tolvajjal.
32 A poros úton közeled! zászlóalj mögött miseruhás papok haladtak, meg egy süveges öreg pap a lelkészi karral és az énekesekkel. Mögöttük katonák és tisztek egy fémbetétes, fekete arcú nagy Mária-képet hoztak.
Ez az a szentkép volt, amelyet kimentettek Szmolenszkb!l és azóta állandóan magával vitte a hadsereg. A
szentkép mögött de körülötte és el!tte is minden oldalon födetlen fej" katonák lépdeltek vagy siettek csapatosan, és földig hajlongtak. Háború és béke 246-247.
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Napóleonder éppen akkor aratott egy nagy gy"zelmet és körbelovagolt a
csatamez"n agárszín! lován. Lova patája halottak testén lépkedett könyörület
vagy megbánás nélkül és az járt a fejében:
- Amint végeztem Oroszországgal, a kínaiak és a fehér arabok33 ellen vonulok, és akkor teljesen meghódítom az egész világot.
De abban a pillanatban meghallotta, hogy valaki azt kiáltja:
- Napóleonder, ó, Napóleonder!
Körbenézett és nem túl messze t"le egy bokor alatt egy kis dombon meglátott egy sebesült katonát, aki a kezével odahívta "t. Napóleonder meglep"dött.
Mit akarhat t"le egy sebesült orosz katona? Megfordította a lovát és odalovagolt a helyszínre.
- Mit akarsz?  kérdezte a katonától.
- Nem akarok semmit sem t"led  felelte a sebelült katona  csak választ egy
kérdésre. Mondd meg, kérlek, miért öltél meg engem!
Napóleonder még jobban meglep"dött. Hódítása számos éve alatt megsebezte és meggyilkolta emberek tömegeit, de sosem tették fel neki ezt a kérdést.
És ezen az orosz katonán sem látszik, hogy több lenne neki a közönséges értelemnél. # csak egy fiatal fiús legény világos lensz"ke hajjal és kék szemmel 
nyilvánvalóan egy friss újonc valamelyik orosz faluból.
- Hogy érted, hogy megöltelek?  kérdi Napóleonder  Meg kellett hogy öljelek. Amikor beléptél a seregbe, nem tettél esküt, hogy meghalhatsz?
- Tudom, hogy milyen esküt tettem, Napóleonder, de nem a halállal van bajom. Te  miért öltél meg engem?
- Miért ne öltelek volna meg  mondta Napóleonder  ha ellenségem voltál
 vagy az ellenfelem  és kiálltál küzdeni velem Borogyino mezejére?
- Vess keresztet, Napóleonder!  mondta a fiatal katona  Hogyan lehetnék
az ellenfeled, amikor sosem volt semmiféle ellenségeskedés köztünk? Amíg
nem jöttél a hazánkba és be nem léptem a seregbe sosem hallottam rólad. És
íme megöltél  és milyen sok embert még rajtam kívül!
- Öltem  mondta Napóleonder  mert ez kell ahhoz, hogy meghódítsam a
világot.
- De mi közöm van nekem ahhoz, hogy te meghódítod a világot?  felelte a
sebesült  Hódítsd meg, ha akarod  nem akadályozom meg. De miért öltél
meg engem? A halálom adja neked a világot? A világ nem az enyém. Nem
vagy bölcs, Napóleonder testvér. És lehet, hogy tényleg azt hiszed, hogy meg
tudod hódítani az egész világot?
- Nagyon azon a véleményen vagyok  felelte Napóleon.
A kiskatona elmosolyodott.
- Tényleg ostoba vagy, Napóleonder  mondta  Nagyon sajnállak. Bárcsak
meg lehetne hódítani az egész világot!
- Le fogok igázni minden királyságot  válaszolta Napóleonder  minden
népet láncra verek és aztán az egész föld cárjaként fogok uralkodni.34
33

Egyes nézetek szerint Észak-Afrika lakóit nevezték fehér araboknak.
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A katona megrázta a fejét.
- És Isten?  tudakolta  #t is le akarod gy"zni?
Napóleonder összezavarodott.
- Nem  mondta végül  Isten mindannyiunk fölött áll és az " tenyerében
élünk.
- Akkor mi a haszna a világ meghódításának?  mondta a katona - Isten van
mindenben, ezért a világ nem a tiéd lesz, hanem az övé. És csak addig élsz,
amíg türelmes veled és tovább nem.
- Tudom, hogy úgy van, ahogy mondod  mondta Napóleonder.
- Nos, akkor  válaszolta a katona  ha tudod, miért nem számolsz Istennel?
Napóleonder összevonta szemöldökét.
- Ne mondj nekem ilyeneket!  kiáltotta  Hallottam már ezt az álszent beszédet régebben! Nem m!ködik. Nem tudsz megbolondítani! Nem ismerem a
kegyelmet.
- Csakugyan így van?  kérdezte a katona  Légy óvatos, Napóleonder! Nagyon
hencegsz. Hazudsz, amikor azt mondod, hogy tud az ember irgalom nélkül élni. Ha
van lelked és érzel részvétet az egy és ugyanaz a dolog. Van lelked, igaz?
- Természetesen van  felelte  az ember nem élhet lélek nélkül.
- Látod, így van  mondta a katona  Van lelked és hiszel Istenben. Akkor
hogy mondhatsz olyat, hogy nem tudod, hogy mi a könyörület. Tudod, mi az!
És hiszem, hogy éppen ebben a pillanatban lenn a szíved mélyén halálosan sajnálsz engem, csak nem akarod kimutatni. Akkor miért öltél meg?
Napóleonder hirtelen dühbe gurult.
- Hogy vágnák ki a nyelved, te gazember! Megmutatom, mennyi könyörület
van bennem!
Napóleonder hirtelen el"húzott egy pisztolyt és keresztül l"tte a sebesült fiú
fejét. Aztán odafordult halott katonáihoz és azt kérdezte:
- Láttátok ezt?
- Láttuk  válaszolták  és amíg így lesz, a h!séges szolgáid leszünk.
Napóleonder tovább lovagolt.
Végre eljött az éjszaka és Napóleonder egyedül ült aranyozott sátrában. A
feje zavaros volt, és nem értette, mi az, ami a szívét rágja. Évekig volt háborúban és ez volt az els" eset, hogy ilyen történt vele. Azel"tt még sosem volt tele
nyugtalansággal a lelke. És holnap reggel el kell kezdenie egy újabb csatát  az
utolsó szörny! küzdelmet az Áldott Sándor cár ellen Borogyino mezején.
- No  gondolta  meg fogom mutatni nekik holnap, milyen hadvezér vagyok! Fel fogom t!zni lándzsám hegyére a cár katonáit, és lovaim lábaim alá
fogom vetni a holttestüket. Rabul ejtem a cárt és legyilkolom vagy szétszóróm
az egész orosz népet.
De egy hang azt súgta a fülébe:
34 $, akit a gondviselés a népek hóhérának szomorú és kényszer" szerepére szemelt ki, azzal áltatta magát, hogy cselekedeteinek célja a népek üdve, hogy tudja irányítani milliók sorsát, és hatalmát jótéteményekre
használhatja fel. Háború és béke 327.
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- És miért? Miért?
- Ismerem ezt a cselt  gondolta  Ez újra ugyanaz a sebesült katona. Rendben. Nem fogok válaszolni. Miért? Miért? Bárcsak tudnám, hogy miért! Talán
ha tudnám, miért, nem háborúznék.
Lefeküdt az ágyába, de nehezen tudta lehunyni a szemét, amikor meglátta ágya
mellett a sebesült katonát  fiatal volt, angyalarcú, sz"ke hajú, a bajusz els" halvány
árnyékával. Homloka sápadt volt, az ajka ólomszín!, kék szeme tompa és a bal halántékán volt egy kerek fekete lyuk, amelyet Napóleon pisztolyának golyója okozott.
És úgy látszott, hogy a szörny! alak újra azt kérdezi: Miért öltél meg?
Napóleonder újra és újra megfordult az ágyban egyik oldaláról a másikra.
Látta, hogy ez rossz dolog. Nem tudott megszabadulni attól a katonától. És ekkor elcsodálkozott önmagán. Milyen különös eset!  gondolta  Emberek millióit
öltem meg minden országban a legkisebb megbánás nélkül, és most hirtelen jön egy
nyomorult katona és minden gondolatomat a szemétbe dobja!
Végül Napóleonder felkelt, mert arany sátrának fogsága nyomasztó volt.
Kiment a friss leveg"re, nyeregbe szállt és odalovagolt arra a helyre, ahol
agyonl"tte a bosszantó katonát.
Azt hallottam  mondta magának  hogy ha halott jelenik meg egy látomásban,
földet kell szórni a holttest szemére aztán békében fog nyugodni.
Napóleonder tovább lovagol. A hold fényesen ragyog és a holttestek halomba
rakva feküdtek a csatamez"n. Mindenhol rothadást látott és rothadást érzett.
- És ezeket mind  gondolta  én öltem meg.
És furcsa mondani, de úgy látszott számára, mintha minden halottnak
ugyanolyan arca lett volna  fiatal arc kék szemekkel, sz"ke hajjal és a bajusz
halvány árnyékával és úgy t!nt, hogy mind "t nézik kedves, könyörg" szemükkel és vértelen ajkuk csak annyira mozgott, hogy megkérdezze harag és
szemrehányás nélkül: Miért? Miért?
Napóleonder tompa er"s nyomást érzett a szívében. Nem volt elég bátorsága, hogy elmenjen a kis halomhoz, ahol a katona holtteste feküdt, ezért megfordította lovát és visszalovagolt a sátrához, de úgy t!nt, hogy minden halott,
aki mellett elhaladt azt kérdezi: Miért? Miért?
Nem érezte többé a vágyat, hogy az orosz katonák holttestén lovagoljon és
vágtasson. Épp ellenkez"leg, óvatosan lépkedett közöttük, tisztelettel lovagolt
minden ember maradványa mellett, akik becsülettel haltak meg azon a véres
mez"n, akkor még keresztet is vetett és azt mondta.
- Jaj, annak az egynek élni kellene! Micsoda szép legény volt! Nagyon bátran harcolhatott. Én pedig megöltem. Miért?
A nagy hódító sosem tapasztalta, hogy a szíve lágyabb és melegebb lesz, de
most ez történt. Végül megsajnálta halott ellenfeleit, a gonosz lélek pedig akkor
elszállt bel"le és teljesen tiszteletben tartotta mint más embereket.35
35 Az egyéni emberi érzés egy pillanatra fölébe kerekedik az élet ama mesterséges árnyképének, amelynek
oly sokáig szolgált. A magáénak képzeli azt a szenvedést és halált, amelyet a csatatéren lát. A nyomasztó fejés mellfájás arra int, hogy ! is szenvedhet még, és ! is meghalhat. Háború és béke, 324.
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Másnap kezd"dött a csata. Napóleonder lépésr"l lépésre vezette seregét Borogyino mezejére, de reszketett mintha fázna. Tábornokai és tábornagyai ránéztek és elteltek félelemmel.
- Innod kell egy kis vodkát, Napóleonder  mondják  nem vagy magadnál.
Amikor az orosz csapatok Borogyino mezején megtámadták Napóleonder
hordáit, a nagy hódító katonái meghátráltak.
- Rosszul áll a csata, Napóleonder  mondják a tábornokok és a tábornagyok
 Valami miatt az oroszok ma er"sebben küzdenek mint máskor. Jobb lesz, ha
hívod a halottaidat.
Napóleonder a legharsányabb hangon felkiáltott:
- Bonaparty!  hatszázhatvanhat  a fenevad száma.
Kiáltott, ahogy csak tudott, de csak a hollókat riasztotta el. A halottak nem
jöttek el" sírjukból, hívására sem válaszoltak. És Napóleonder egyedül maradt
Borogyino mezején. Minden tábornoka és tábornagya elmenekült, " pedig
egyedül ült a lován és azt kiáltozta:
- Bonaparty! Bonaparty!
Akkor hirtelen megjelent mellette a szép arcú, kékszem!, sz"ke hajú orosz
újonc, akit az el"z" napon ölt meg. És a fiatal katona azt mondta:
- Hiába kiabálsz, Napóleonder. Senki sem fog visszajönni. Tegnap sajnálatot éreztél irántam és halott fivéreim iránt és irgalmasságod miatt halott katonáid nem jönnek el" többé a hívásodra. Véget ért a hatalmad fölöttük.
Akkor Napóleonder sírni és zokogni kezdett és azt kiáltotta:
- Tönkre tettél, te szerencsétlen nyomorult katona!
De a katona (aki valójában Iván angyal volt és nem egy katona) azt felelte:
- Nem tönkre tettelek, hanem megmentettelek, Napóleonder. Ha folytattad volna
irgalmatlan és könyörtelen utadat, nem lenne bocsánat számodra sem ebben, sem
eljövend" életedben. Most Isten id"t adott neked a b!nbánatra. Ezen a világon b!nh"dni fogsz, de ha megbánod b!neidet, a túlvilágon bocsánatot nyersz.
Ezután az angyal elt!nt.
Aztán a mi doni kozákjaink nekiestek Napóleondernek, lehúzták lováról és
az Áldott Sándor elé vitték. Néhányan azt mondták:
- Agyon kell l"ni!
Mások azt kiáltották:
- Küld Szibériába!
De az Úristen meglágyította az Áldott Sándor szívét, és a kegyes cár nem
engedte agyonl"ni, vagy Szibériába küldeni Napóleondert. Megparancsolta,
hogy a nagy hódítót tegyék egy vasketrecbe, vigyék körbe és mutogassák a
népnek a vidéki vásárokban. Így aztán Napóleondert hurcolták az egyik vásárról a másikra harminc és két nyáron keresztül  amíg eléggé megöregedett.
Amikor öregember volt, visszaküldték Buan szigetére a ludakat nézni.36
36 Arra a kérdésre, hogy mi a történelmi eseményeknek oka  egy másik válasz is kívánkozik: ennek a lényege az, hogy a világméret" események menetét fels!bb er!k határozzák meg, ez az ilyen eseményekben részt
vev! emberek szabad akaratának teljes egybeesését!l függ, és Napóleon befolyása az események menetére csak
küls!leges és fiktív. Háború és béke, 278.

34

Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves, ELTE, Budapest, 2010

Bebesi György

Korlátlan önkényuralomból a félalkotmányos rendszerbe.
Az 1905. október 17-i manifesztum és az 1906. április 23-i alaptörvények, az alkotmányosság els! kísérlete az orosz történelemben

N

em csak a történeti ruszisztika m!vel"i el"tt ismert, hogy az orosz
történelem nem b"velkedik demokratikus tradíciókban, s a huszadik század elejéig a korlátlan önkényuralmi államot az alkotmányosság szele se érintette meg. Néhány szabályt er"sít" kivételr"l tud csak
számot adni a történetírás, ilyen volt pl. Anna Ivanovna 5 hetes alkotmányossága1 még a 18. században uralkodása elején, Nagy Katalinnak a Törvényalkotó
Bizottság összehívására tett kísérlete,2 illetve a II. Sándor id"szakában befejezetlenül maradt zemsztvo reform,3 amely legalább a helyi közigazgatás szintjein megvalósította az önkormányzatiság gondolatát.
A huszadik század elejéig a hatalom semmiféle politikai szervez"dést nem
engedélyezett, még a társadalmi egyesületek, segélyszervezetek bejegyeztetése
1 Anna Ivanovna kurlandi hercegn", Nagy Péter bátyjának V. Ivánnak az egyik lánya, 1730-ban
kapott felkérést, Golicin hercegt"l, az országot átmenetileg irányító Legfels"bb Titkos Tanács (LTT)
elnökét"l, a trón elfoglalására. Az LTT pozíciójának meg"rzése, s nem utolsó sorban tagjainak büntetlensége érdekében kondíciókat, állított össze, amelyek jellegüket tekintve hasonlítottak a nyugat-európai hatalmi modell rendi korlátozásához. Így kikötötték, hogy a leend" cárn" nem házasodhat meg, nem jelölheti ki utódját, nem számolhatja fel az LTT-t, amely mindig 8 tagból áll, s halálesetkor maga kooptálhatja az utódot, nemest nem végeztethet ki, birtokát nem kobozhatja el,
örökbirtokokat és falvakat nem adományoz, stb. Sajátos ellenállási záradékként is értelmezhet"
utolsó passzusa szerint, ha Anna Ivanovna nem tartja be a kondíciókat, akkor leteszik a trónról.
1730 februárjában a cárn" ünnepélyesen aláírta Moszkvában a feltételeket, ám miután hamarosan
kiderült, hogy a gárda és az új nemesség (a Nagy Péter korában felemelkedettek) az autokrácia
hívei, így 5 hét átmeneti alkotmányosság után, az uralkodón" nagyszámú nemes és a gárda jelenlétében az okmányt megsemmisítette. Így az orosz történelem els", autokráciát jogi garanciákkal
korlátozni kívánó kísérlete alig több mint egy hónap után véget ért. SZVÁK Gyula 
NIDERHAUSER Emil: A Romanovok. Pannonica, Budapest, 2002. 91-93.
2 Nagy Katalin 1767. július 30-án a Kreml gránáttermében nyitotta meg az orosz történelem els" alkotmányos jelleg! fórumát, amelyet Törvényalkotó Bizottságnak nevezett, annak érdekében,
hogy 526 cikkelyb"l álló Nagy Rendelkezésének széles kör! társadalmi támogatottságot szerezzen.
Az 570 küldött a korabeli Oroszország valamennyi rétegét hivatott volt reprezentálni, így nemesek,
egytelkes nemesek, városlakók, kozákok, állami jobbágyok, nem orosz ajkú népek, valamint a központi állami hivatalok képvisel"i vehettek rajta részt, parlamentszer! szabályok között ülésezve. A
plenáris ülések mellett a 18 ötf"s bizottság feladata volt a szakmai háttérmunka. A fórum azonban
az erre fel nem készült orosz lakosság számra egyfajta sérelmi szószékké vált, és nem volt képes
hatékony törvényalkotó munkára, ezért mintegy másfél évnyi m!ködés után a török háborúra hivatkozva a cárn" feloszlatta. KAMENSZKIJ, Alexandr: Nagy Katalin, NIEDERHAUSER Emil: Mária
Terézia. Pannonica, Budapest, 2000. 237-241.
3 II. Sándor utasítására Miljutyin vezette reformbizottság dolgozta ki a tervezet, amelyet 1864-ben fogadtak el. Lényegét tekintve a falvakban, a járásokban, a kerületekben és a kormányzóságokban, tehát a
közigazgatás országost kivéve valamennyi szintjén, a korábbi, cár által kinevezett közigazgatási hivatalok helyett választott testületek kezébe tette a kormányzást, ezzel megteremtette a helyi szint! önigazgatást Oroszországban. A rendszer egészen 1917-ig érvényben maradt, és hatékonyan m!ködött. HELLER,
Mihail: Az Orosz Birodalom története, Osiris, Budapest, 1996. (2000.) 502-503.
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is igen nagy nehézségekbe ütközött.4 Nem voltak ez alól kivételek azok a szervezetek sem, amelyek határozottan konzervatív szellemiséggel, hatalmat támogató ideológiával kívántak megalakulni.5
A 19. század végére azonban a birodalom rendkívül súlyos válságba került.
Az anarchista gyilkosság miatt II. Sándor félbemaradt reformjai elvették a társadalom demokratikus átalakításának lehet"ségét. III. Sándor és II. Miklós viszszatértek az önkényuralom I. Miklós alatti rend"rállami formáihoz, s a társadalom ismét rendkívül er"teljes állami kontrol alá került. Eközben a gazdaság
kapitalista átalakulása folytatódott, s az következett be, amit"l Csernisevszkij
és követ"i6 a leginkább tartottak: a korai kapitalizmus összes ellentmondása
durván jelentkezett, s"t rárakódott az orosz gazdaság és társadalom középkori
gyöker! megoldatlan problémáira, és az új és régi típusú konfliktusok egymásra torlódtak. A válság, az orosz társadalom szinte valamennyi rétegét érintette:
az önmagában jószándékú, végiggondoltnak t!n" 1861-es jobbágyfelszabadítás
hosszabb távon földéhséghez, a parasztság súlyos eladósodásához, a nemesi
birtok csökkenéséhez és modernizációjának hiányához vezetett.7 Az 1990-es
években már éhséglázadások százaival kellett számolni az egyes kormányzóságokban.8 A városokban megjelent a nagyüzemi munkásság, amelynek életkörülményei horrorfilmbe kívánkoznak, érdekképviselettel, szervezkedési szabadsággal nem rendelkeztek, megnyilvánulásaik rend"ri ügynek számítottak,
szinte minden nagyobb ipari központ mellett találhatunk egy gyárosok pénzén
épített kozáklaktanyát.9 Az orosz értelmiség jelent"s része  eltekintve az ún.
cenzúra értelmiségt!l10  er"sen államellenes volt, s a szlavofil tradíciók alap4 EROSKIN, N. P.: Isztorija goszudarsztvennih Ucsrezsgyenyij dorevoljucionnoj Rosszii, Tretyij Rim,
Moszkva, 1997. 233.
5 Ilyen volt pl. az Orosz Gy!lés, az egyik els" feketeszázas szervezet, amelyet azért hozta létre, hogy
megismertessék az oroszokat mindazzal, amit az oroszok hoztak létre a kultúrában, a tudományban és a m"vészetben. A nacionalista népnevel" mozgalomnak induló kezdeményezést, amelyet Borisz Nyikolszkij
szentpétervári történész professzor hozott létre, a Belügyminisztérium csak hosszas vonakodás, a tervezet többszöri visszaküldése után volt hajlandó bejegyezni 1901-ben. Kés"bb az Orosz Gy!lés hálózata
lett a feketeszázasság nevel"iskolája, és kész bázist teremtett 1905-ben a radikalizálódó széls"jobboldali
csoportok számára. ZSURAVLEV, V. V. (redaktor): Vlaszty i oppozicija. Rosszpen, Moszkva, 1995. 15. ill.
BEBESI György: A feketeszázak. MRI, Budapest, 1999. 126-129.
6 Csernisevszkij híres 1862-ben publikált Mit tegyünk cím! munkájában, amely a korabeli értelmiségnek szinte bibliájává vált, kifejtette, hogy orosz társadalom számára az önkényuralmi állam léte elfogadhatatlan, de nem kérnek a nyugati mintájú kapitalizmusból sem. A megoldást egy
az obscsinák közösségére épül", az obscsina modellt országos mértekben kiterjeszt" rendszerben,
egy obscsina szocializmusban látták. BEBESI György: Az orosz politikai konzervativizmus #00 éve I.
Tanulmányok. B&D Stúdió, Pécs, 2005. 83.
7 BEBESI György: A feketeszázak és az agrárkérdés, Agrártörténeti Szemle, Budapest, 1997/1-2. 142-147.
8 PAUL KENNEDY: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. Akadémiai, Budapest, 1992. 225.
9 BEBESI György: A rend!rszocializmus, a feketeszázak és a munkáskérdés, Múltunk, 1999/3. 144.
10 A kifejezés I. Miklós (1825-1855) korából származik, aki rendkívül szigorú cenzori ellen"rzés
alá vonta a korabeli orosz szellemi életet a magánlevelezést"l a folyóiratcikkeken és könyveken át a
színiel"adásokig. A harmincas években a cenzorok száma magasabb volt, mint a publikáló irodalmároké, s ezzel egy új hivatali réteg termel"dött ki, akik az orosz önkényuralmi állam alapértékeit
 pravoszlávia, népiség, önkényuralom  "rizték, s ha hibáztak, súlyos büntetést róttak rájuk. Ez a
csinovnyik réteg feltétlenül hatalom h!nek számított.
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ján vallotta az állam feleslegességének gondolatát. A birodalom nemzetiségei
eltér" helyzetben voltak ugyan, de saját körülményeivel mindegyik elégedetlen
volt. Ahogy Kljucsevszkij írta: az orosz állam nem tudta megoldani Szibéria
meghódítása során a nemzetségi szinten él" népek felemelését, a fejlettebb
nyugati  lengyel, finn civilizációhoz pedig maga volt képtelen felzárkózni.
A hatalom válságkezelési próbálkozásai sikertelenek maradtak. A parasztkérdést katonai er"vel, reguláris hadsereg bevetésével kívánták megoldani. A
munkáskérdés kézbentartására kidolgozták a rend"rszocializmus rendszerét
Zubatov tábornok, majd Gapon pópa vezetésével, ám átmeneti sikerek után ez
csak súlyosbított a helyzeten.11 A huszadik század fordulója körül megjelent a
terror második nemzedéke, felbukkantak az SZR-ek, velük szemben az Ohrana
úgy t!nt, hogy beépülésekkel, titkosszolgálati eszközökkel sikeresen veszi fel a
harcot, ám 1904-ben, amikor egy beépített kett"sügynök, Szozonov, megöli a
rendszert kidolgozó belügyminisztert, Plevét, ez a szisztéma is összeomlik.12 A
hatalom rendelkezésére állt még az antiszemita kártya: 1881-1884 között a délorosz pogromok, az 1903-as tömegrohamok során tömegek mozdultak meg a letelepedési övezet zsidó lakossága ellen, és a rend"rség a Cion Bölcseinek Jegyz!könyvei cím! hamisítvány elkészítésével fel is er"sítette ezt a közhangulatot, ám
ez önmagában egy társadalmi robbanás elkerülésére kevésnek mutatkozott.13
Ilyen körülmények között érte a birodalmat az orosz - japán háború. Az ott
elszenvedett súlyos vereségek, a kemény tél és a rend"rszocializmus rendszerének cs"dje az összes problémát egyidej!leg a felszínre hozta, és ez 1905. ja11 Az Ohrana koncepciója szerint el kell érni, hogy a munkásság ne a radikális nyugatos ideológiákat kövesse, hanem megmaradjon a cár h!ségén és ne lépjen fel politikai törekvésekkel. Ennek
érdekében korlátozott gazdasági engedményeket és szervezkedési szabadságot kapott, egyúttal a
t"késeket is önmérsékletre szólították fel, a rendszert szigorú szabályzatokkal és beépített ügynökökkel ellen"rizték. A manipuláció eleinte m!köd"képesnek látszott, 1905 elején azonban éppen a
rend"rszocializmus rendszere robbantotta ki az els" orosz forradalmat. MENYHÁRT Lajos: Az
orosz vihar. Kossuth, Budapest, 1984. 28-39.
12 A szociálforradalmár párttal szemben az Ohrana jelent"s lépéshátrányból indult., mert a
narodovolecekkel ellentétben nem volt rálátása a f"ként külföldön szervez" mozgalom egészére, ezért
 rend"ri szempontból bravúros módon - úgy döntött, hogy maga próbálja meg párttá szervezni "ket,
annak érdekében, hogy a fels"bb szinteken beépített ügynökök információt tudjanak adni a mozgalom egészér"l. 1901-ben Berlinben az SZR-pártot alapító mindhárom ügynök  Gersunyi. Glotz és
Azef  egyaránt rend"rségi provokátorok voltak. A beépített emberek számára elképeszt" módon a
hitelesség érdekében megengedték egy-egy sikeres merénylet végrehajtását. 2006: BEBESI György: Az
Ohrana, a cári monarchia utolsó id!szakának politikai rend!rsége. IN: POLGÁR Tamás (szerk.): Önkényuralom, alkotmányosság, forradalom, MOSZT Könyvek I. PTE-MOSZT, Pécs, 2006. 15-42.
13 A falszifikációt az Ohrana speciális részlegében állították össze, hogy a társadalomban tapintható antiszemita közhangulatot konkrét érvekkel er"sítsék fel, egyúttal a századvég súlyos bel
és gazdaságpolitikai feszültségeir"l ilyen módon próbálják elterelni a figyelmet. Az Ohrana Külügyi Osztálya a feladatot végrehajtó Racskovszkij ezredes vezetésével azt a tényt használta ki,
hogy 1997-ben Bazelben összeült az els" cionista világkongresszus, és a magyar származású
Theodor Herzl javaslatára megfogalmazták az "shazába történ" visszaköltözés gondolatát. A cári
titkosrend"rség koncepciója szerint a kongresszus csak a valódi cél, egy zsidó világuralmi törekéveseket el"készít" titkos konferencia leplezésére szolgált, amelynek megszerezték, s el"ször a
századvégén  a hihet"ség kedvéért  francia nyelven és Párizsban közzétették a dokumentumait.
BEBESI György: A feketeszázak. MRI, Budapest, 1999. 69-86.
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nuár 9-én a rendszer összeomlásához vezetett. A hírhedt sort!z után az ország
gyakorlatilag irányíthatatlanná vált és kormányzóságokra esett szét. A hadsereg a fronton volt, a rend"rség átállt, vagy bénultnak mutatkozott, az utcákat
tüntet"k lepték el, a gyárakban leállt a munka, az üzletek nem nyitottak ki.
Út az els! orosz alkotmányhoz
A hatalom az els" kétségbeesett és teljességgel eredménytelen lépések után
kb. egy hónap alatt értette meg: ha uralmon kíván maradni, akkor alapvet" változásokat kell végrehajtania, lépéseket kell tennie önmaga korlátozására, nem
kerülhet" meg az állam alkotmányos átalakítása. Február 18-án az uralkodó
megbízta az alig két héttel korábban kinevezett Buligin belügyminisztert, hogy
készítsen el" egy Állami Duma összehívásáról szóló törvényjavaslatot.14 Ez a
lépés azonban a társadalom cárh! részében váltott ki éles reakciókat, mert a
kispolgárság, a cenzúra értelmiség és a nemesség képvisel"i úgy értékelték,
hogy az uralkodó meghátrál a tömegnyomás el"l. A február 24-i felhívással
megkezd"dött a szervezkedés a monarchia megmentése érdekében: megszületett a feketeszázas mozgalom.15
Eközben a Vitte majd Goremikin vezette Különleges Tanács tevékenysége
eredménytelen maradt, és június 8-án már az uralkodó kénytelen volt fogadni
a zemsztvo delegációk küldöttségét, amelyben szintén Állami Duma összehívását kérték. Mivel id"közben a japánoktól Oroszország súlyos vereségek sorát
szenvedte el Porth Artúrnál, Mukdennél, Csuzimánál, a flottánál kitört a kés"bb elhíresült Patyomkin cirkáló és más hajók lázadása, egyre kevésbé volt
halogatható a Birodalom átalakítása. A Buligin Bizottság augusztus 6-ra készült el javaslatával, ebben még csak tanácskozási jogú új állami testület felállításáról volt szó, és ennek csak a földbirtokosok, valamint a polgárság és a parasztság legtehet"sebb tagjai lettek volna a tagjai a számukra felállítandó 3 választási kúria keretében.16 A tervezet a tömegeket, és a nyár végén, "sz elején
sorra alakuló politikai pártokat nem elégítette ki, a széls"jobb és a nemesség
pedig még ezt is sokallta.
Mindenképpen tovább kellett lépni, és ezt a feladatot a Porthsmouth-i békét a
vártnál jobb feltételekkel megköt" és hálából grófi rangra emelt Szergej Julievics
Vitte kapta augusztus végén. Munkatársaival, akik közül többen már a Különle14 SZILÁGYI Ákos-KRAUSZ Tamás: Oroszország és a Szovjetunió XX. századi képes történeti kronológiája. Akadémiai, Budapest, 1992. 27. BEBESI GYÖRGY: A feketeszázak. MRI, Budapest, 1999. 69-86.
15 A feketeszázak önmagukat egy dics", középkori nemzetment" tradíció kései örököseinek tartották. Úgy vélték, hogy hasonló helyzetben vannak 1905-ben, mint 1612-ben a
moszkvai alsóvárosok iparosai, a fekete emberek, akik katonai századokba tömörülve !zték
ki a trónbitorló lengyel álcárokat egy olyan helyzetben, amikor az orosz nemesség bénult, reakcióképtelen volt. November negyedike, a fekete századok lázadásának napja ma Oroszországban nemzeti ünnep, történelmi pikantériája, hogy id"ben rendkívül közel esik november
hetedikéhez, az el"z" rendszer szakralizált kiindulási pontjához. BEBESI György: A
feketeszázak. MRI, Bp. 1999. 137.
16 SZILÁGYI-KRAUSZ: 28.
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ges Tanács munkájában is részt vettek, s kb. egy hónap alatt kidolgozta Oroszország els" alkotmányának tervezetét. Az uralkodó azonban meggondolta magát,
és késlekedett az aláírással. A szeptember - októberi események azonban - újabb
pártok engedély nélküli megalakítása, súlyos összecsapások az egyes nagyvárosokban, spontán pogromok, stb. valamint a nagyhercegek fenyegetése végül is
jobb belátásra bírták az uralkodót, és október 17-én cári manifesztum formájában
kihirdették az orosz történelem els" állami alaptörvényét.17
Az els! alkotmány
A tervezet az autokrácia korábbi gyakorlatához képest számos komoly engedményt tartalmazott. Biztosította az alapvet" polgári szabadságjogokat, így a
szólás, sajtó, gyülekezés, a pártalapítás a vallásszabadság jogát, és tartalmazta a
törvényhozó jogkörrel felruházott Állami Duma ígéretét. Megfogalmazása szerint semmiféle törvény nem léphet majd életbe az Állami Duma jóváhagyása
nélkül, és arra is ígéretet tett, hogy a nép választottjainak törvényes kereteket
biztosít a kormány m!ködésének ellen"rzésére. A cári leirat lehet"séget teremtett a minisztertanács, vagyis a kormány megalakítására, és ennek tagjait els"
ízben az orosz történelem során nem az uralkodó, hanem a felkért miniszterelnök, a tervezetet kidolgozó Vitte választotta ki.18 A manifesztum kihirdetésének másnapján mintegy 50 új párt alakult, illetve legalizálta korábbi tevékenységét, valamint a társadalmi szervezetek sorra alakultak át politikai pártokká.
A manifesztum a várakozásokkal ellentétben nem oldotta meg a belpolitikai
krízist, s"t tovább élezte azt. A baloldal és a liberálisok bár ünnepelték a gy"zelmet, kevesellték a manifesztumban foglaltakat, a feketeszázak pedig dühödt
pogromokkal reagáltak a cárt sarokba szorító cs!cselék (cserny) megmozdulásaira.19 A túlzott politikai tehetséggel nem rendelkez" II. Miklós október 23-i
beszéde csak olaj volt a t!zre, mert mindkét oldal a saját álláspontjának igazolását vélte kiolvasni bel"le. Miközben az országban minden korábbit felülmúló
összecsapások zajlottak, és a Vitte kormány számos nagyvárosban, f"két a vasútvonalak mentén, valamint Szibériában, a Baltikumban, és a Lengyel Királyságban katonai szükségállapotot vezetett be, ezzel párhuzamosan folytatódtak
az ország története els" demokratikus választásának el"készületei is.
VITTE, Szergej Julievics: Egy kegyvesztett visszaemlékezései. Gondolat, Budapest, 1964. 392-409.
HORVÁTH Pál( szerk.): Egyetemes jogtörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006. 483.
19 1905. október 17-e és november 1. között zajlott le az orosz történelem legsúlyosabb pogromhulláma. Az eseményekért a cári propaganda, a klérus és az éppen szület"ben lév" széls"jobb a
zsidókat tette meg b!nbakká, és a felheccelt tömeg a zsidó negyedek elleni pusztító tömegrohamokkal vett elégtételt. A 358 pogrom során feldúltak 108 várost, 70 mez"várost, valamint 180 falut és
tanyát. A tömegrohamok 6 kormányzóságot érintettek, legtöbbre a vegyes lakosságú
Csenyiogoviban került sor, szám szerint 90-re. A különböz" településeken feldúlt helységek száma
meghaladta a 10.000-et, a halálos áldozatok száma 1.500, a sebesülteké 4.500 körül volt, az anyagi
kár meghaladta a 25 millió rubelt. BEBESI György: A feketeszázak. MRI, Budapest, 1999. 86-114. ill.
BEBESI György: A cári monarchia véd!szentjei. Pogromlovagok és szürke kardinálisok. Habilitációs Füzetek 3. PTE, Pécs, 2004. 47-50.
17
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A kormányzat december 11-re készült el az új választójogi törvénnyel,
amely az augusztus 6-i még Buligin nevével fémjelzett tervezethez képest kiszélesítette a népképviselet elvét, az addigi 3 választási kúria mellé bevezette a
negyediket, a munkásokét. A választási rendszer ezzel együtt is többlépcs"s
maradt, és rendkívül aránytalan, a vagyontalanokon kívül bizonyos társadalmi
rétegeket (n"k, katonák, egyetemi hallgatók) taxatíve kizárt bel"le. A nemesség
2.000 f", a városi polgárság módosabb rétege 7.000, a parasztság 30.000, a munkásság 90.000 f" után választhatott egy elektort, ami elvben biztosította az autokráciát támogató rétegek túlsúlyát az új testületben. Az els" két kúriában kett", a harmadikban 3 a negyedikben pedig négy lépcs"ben választották ki a
népképvisel"ket.20 A mégoly korlátozott, számos beépített féket tartalmazó
törvény olyan dühöt váltott ki a cárizmus fanatikus híveib"l a feketeszázakból,
hogy január-28-ról 29-re virradólag sikertelen bombamerényletet hajtottak végre a miniszterelnök ellen.21 A kihirdetett törvény alapján 1906. márciusáprilisában tartották meg az els" duma-választásokat, bár számos szibériai városban és néhány közép-ázsiai területen csak júliusaugusztusra t!zték ki a választásokat, így eleve 46 képvisel"i hely betöltetlen maradt.
A választások alatt azonban a cár és környezete megkísérelt minél többet
visszavenni október 17-i ígéreteib"l. El"ször április 16-án lemondatták a manifesztumot kidolgozó Vittét és kormányát, helyére a súlytalan Goremikint nevezték ki. Április 23-án kihirdették az Orosz Birodalom Alaptörvényeit, ez volt
a tulajdonképpeni alkotmány, amit kés"bb Állami Alaptörvények néven emlegettek. Ebben rendkívül komoly visszalépés mutatkozott a manifesztumban
foglalt deklarációhoz képest, hiszen parlamenti demokrácia helyett az autokráciának és a választott testülteknek valamiféle kompromisszumát igyekezett
megalkotni. A hatalmi túlsúly azonban ellentétben az októberi deklarációval
már egyértelm!n eltolódott az uralkodó felé.
Bár a Duma megmaradt els"fokú javaslattev" hatóságnak, létrehozták fölé
az Államtanácsot, ami kvázi-fels"házként m!ködött, és joga volt elvetni a Duma javaslatait. Az Államtanács összetételét úgy szabályozták, hogy az korlátlan kiszolgálója legyen az uralkodónak, ezért felerészben maga cár nevezte ki a
tagjait a legmagasabb pozíciókat betölt" hivatalnokok közül, felerészben pedig
a zemsztvok, az akadémia, az egyetemek, a különböz" szervezetek (pl. a gyáriparosoké) és az egyház delegálták. Szintén súlyos visszalépés volt az alaptörvény szövegének az a pontja, amely kimondta, hogy a törvényhozó hatalom a
cárt illeti, aki az Államtanáccsal és az Állami Dumával egyetértésben gyakorolja azt. A törvények végs" szentesítésének joga is a cárt illette, feloszlathatta
mind a két testületet, s"t a kés"bb hírhedté vált, sokat idézett 87. cikkely értelmében a Duma ülései közötti id"szakban rendeleti úton kormányozhatott. A
cár maradt a külügyek irányítója, a hadsereg és a flotta f"parancsnoka, a nemzetközi szerz"dések, a hadüzenet és a békekötés továbbra is uralkodói kompe20
21

RÁCZ Lajos (szerk.): Egyetemes állam és jogtörténet. HVG-ORAC, Budapest, 2002. 211.
VITTE: 644. SZILÁGYI-KRAUSZ: 30.
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tenciába tartoztak. Talán leginkább az a passzus különböztette meg az orosz
rendszert a nyugat-európai parlamenti modellt"l, amely kimondta, hogy a
kormányzat a cárnak felel"s, hiszen ez a pont nagyrészt értelmetlenné tette a
választási-képviseleti rendszert. Az egyetlen eredmény, amit megtartottak az
október 17-i manifesztumból: a cár csak úgy kezdeményezhetett törvényt, ha
azzal az Államtanács és a Duma is egyetértett.22
Az alaptörvények kihirdetésének másnapján már fel is állították az Államtanácsot, s amikor április 27-én az elsöpr" ellenzéki többség!, történelmi jelent"ség! I. Állami Duma összeült, a 478 képvisel" már egészen más  menet közben megváltoztatott  játékszabályok közepette találta magát, mint amikor még
a választásokon elindult. Összetételét tekintve 179-en tartoztak a kadet párthoz, 97-en a trudovikokhoz, 18-an a szociáldemokratákhoz, 16-an oktobristák
voltak, 63-an pedig különböz" nemzetiségek képviseletében kerültek be az
orosz történelem els" törvényhozó testületébe.
Az els" Állami Dumának, a népi reménység dumájának alig néhány hónapos
története azt mutatja, hogy a hatalom félelmei nem voltak alaptalanok. A liberális kadet képvisel"k Dumának felel"s kormányt, a parasztság soraiból kikerül",
április 28-án frakcióvá szervez"d" radikális trudovikok pedig földosztást, agrárreformot követeltek, s ez súlyosan sértette a cárizmus érdekeit.23 Az els" orosz
alkotmányos intézmény rövid históriája a heves Dumán-belüli és dumán kívüli
összecsapások története, a parlament falain kívül rekedt feketeszázak állandó
petícionálással, táviratokkal, újságcikkekkel próbáltak nyomást gyakorolni az
udvarra a fórum feloszlatása érdekében. Június folyamán néhány józan kadet és
oktobrista politikus kilépett saját frakciójából, és megkísérelte létrehozni a Békés
Megújulás Pártját annak érdekében, hogy a polgári átalakulás f"bb követeléseit
radikális megoldások nélkül, az udvar számára is elfogadható módon jutassák
érvényre. Ugyanez a törekvés vezette Sztolipin belügyminisztert és Trepov tábornokot, akik még e hónap végén, szintén oktobrista és kadet képvisel"k bevonásával megkísérelték megalkotni a bizalom kormányát, amely mögé megszerezhet"nek vélték a Duma többségi támogatását, törekvéseik azonban meghiúsultak a cár álláspontjának megmerevedésén. II. Miklós ugyanis nem volt hajlandó aláírni a polgári jelleg! reformokat így a földkérdés rendezését, az egyéni
szabadságjogok bevezetését, a halálos ítélkezés eltörlését.
Mindezek következtében alig néhány hónapnyi m!ködés után már július 6án lemondott Goremikin miniszterelnök, az udvar pedig élt a cárnak a Duma
feloszlatására vonatkozó jogkörével, és szétkergette a testületet.24 S bár július 8án, a feloszlatás napján, már kiírták az új választásokat is, tehát a rendszer lényeHORVÁTH: 484. RÁCZ: 211.
KOZBANYENKO, V. A.: Partyijnyije frakcii v I. i II. Goszudarsztvennih Dumah v Rosszii. #906#907. Rosszpen, Moszkva, 1996. 52-57.
24 A feloszlatott testület képvisel"inek egy jelent"s része, mintegy 180 f", els"sorban kadetek,
trudovikok és néhány nemzetiségi képvisel", a finn határ menti Viborg városában gy!ltek össze, és ott
kiáltványt bocsájtottak ki, amelyben polgári engedetlenségre szólították fel a Birodalom lakosságát. A
felhívás amely Viborgi manifesztum néven került be a történetírásba, visszhang nélkül maradt.
22
23
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gét nem vonták vissza, sz!kítették a választójogot és a január-februári kampány
során csak a jobboldali pártoknak biztosították a szabad agitáció lehet"ségét.
Mégis, az 1907. február 20. és június 2. között ülésez" II. Állami Duma még
el"djénél is baloldalibb volt, összetételét tekintve az 518 képvisel"b"l 104 volt
trudovik, 98 kadet, 76 nemzetiségi, 65 szociáldemokrata, 42 oktobrista, 37 eszer,
16 enesz. (az eszer pártból kivált népiszocialista).25 Ennek következtében a népharag dumájának követelései sem voltak kevésbé radikálisak, mint a korábbi testületé, így m!ködése ugyanolyan módon és mértékben volt elfogadhatatlan a cár
és környezete számára, de ezen testület feloszlatásának az ódiumát már  már
csak a nemzetközi közvélemény miatt is  az uralkodó nem vállalta magára. Ezt
a feladatot a belügyminiszterb"l miniszterelnökké avanzsáló, egykori szaratovi
kormányzó, a tehetséges és fiatal Sztolipin hajtotta végre, aki megvádolta a szociáldemokrata képvisel"ket egy cár ellen készül" merényletben történ" részvétellel, miközben maga is tisztában volt vele, hogy a terrort nem a szociáldemokraták, hanem a szociálforradalmárok folytatják a hatalom ellen. Miután a Duma 
több száz éves parlamenti hagyományokkal rendelkez" országokat megszégyenít" módon  megtagadta a megvádolt képvisel"k mentelmi jogának felfüggesztését, illetve parlamenti vizsgálóbizottságot kívánt kiküldeni a kérdés tárgyilagos
kivizsgálására, Sztolipin június 3-án az orosz alkotmányosság második testületét
puccszer!en feloszlatta. S bár ez estben is azonnali döntés született a III. Állami
dumaválasztások kiírásáról, a választójogot ezúttal is, még a korábbinál is er"teljesebben sz!kítették, és olyan választási szisztémát alkottak, amely garantálja a
politikai hatalom birtokosainak a túlsúlyát. Öt választójogi kúriát hoztak létre a
korábbi 4 helyett: a nemesség, az els" osztályú városi választók, a másodosztályú
városi választók, a parasztok, új kúriaként a kozákok, illetve a munkások. A
földbirtokosok és a nagypolgárok az összes elektor kétharmadát választhatták
meg, s eközben er"teljesen lecsökkentették a választható nemzetiségi képvisel"k
számát is, mert a két els" dumának az volt a tapasztalata, hogy a nemzetiségiek
gyakran a radikálisokkal szavaztak együtt.
Csak mindezen intézkedések után volt képes a hatalom olyan dumát létrehozni, sorrendben a harmadikat, az urak, lakájok, pópák testületét, amellyel
jó néhány más intézkedéssel együtt  így a forradalmi helyzet pacifikálásával,
statáriális ítélkezés bevezetésével, stb. - sikerült a cári kormányzatnak
együttm!ködnie, s az így létrejött rendszert, a júniusi monarchiát még 10
évig fenntartania, s ez egyúttal a cárizmus utolsó id"szakát is jelentette. Ehhez nagymértékben hozzájárultak az 1906. július 6-án kinevezett új miniszterelnök Sztolipin ambiciózus reformjai is, különösen a földosztás problematikájának a megoldása.26 A III. Állami Duma 1907. november 1-én nyílt meg, s
25 A képvisel"k között volt 4 feketeszázas is, akik Besszarábiából, a kortársak számára is jól ismert
módon választási csalással kerültek a be a Dumába, "ket a nemzetiségi képvisel"k közé sorolták be. Feladatul kapták a II. Állami Duma belülr"l történ" bomlasztást. BEBESI György: A cári monarchia véd!szentjei. Pogromlovagok és szürke kardinálisok. Kelet-Európa és Balkán Tanulmányok 2. PTE, Pécs, 2001. 35.
26 A még 1906. november 22-én kormányrendeletként megjelent földreformban Sztolipin érvényesítette az orosz történelemben teljesen szokatlan kisebbségi elvet. Eszerint az obscsinákat két

42

Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves, ELTE, Budapest, 2010

az egyetlen volt az orosz alkotmányosság korai történetében, amely kitöltötte
5 éves mandátumát: 1912. június 9-ig volt hivatalban. Összetételét tekintve a
448-ra csökkentett számú képvisel"b"l 154 volt oktobrista, 147 jobboldali,27 54
kadet, 19 szociáldemokrata, 14 trudovik, 28 progresszivista. Azt még a gondosan sz!kített és manipulált választójogi törvény sem volt képes elérni,
hogy egy pártra, vagy frakcióra tudjon támaszkodni a hatalom, de a manifesztumpárti oktobristák általában a jobboldallal együtt masszív többséget
biztosítottak a kormányzat számára.
Összegezve, az els" orosz alkotmányról elmondhatjuk, hogy rendkívül ellentmondásos alkotás. A törvényhozó hatalom képviseleti-delegációs rendszerben történ" gyakorlása többé-kevébé megfelelt a kor normáinak. Az október 17-i manifesztum, amely tulajdonképpen egy elméleti deklaráció, kiáltvány
volt, hangzatos és szükséges elveket fogalmazott meg, elmozdulást jelentett a
polgári rendszerek, a jogállamiság irányába. A december 11-i választójogi törvény a lakosság széles körei számára biztosította, ha bonyolult módon is a beleszólást a politikai hatalomba, bekerülési lehet"séget a törvényhozásba. Az
április 23-i alaptörvények azonban, amelyek a tulajdonképpeni kihirdetett alkotmányt jelentik, lényegüket tekintve burkolt formában helyreállították az autokráciát, amelyet ezek alapján már csak csekély mértékben korlátozott a Duma
léte és m!ködése. Az állami alaptörvényekben biztosított túlhatalomra a cárizmusnak szüksége volt akkor, amikor a politikai elképzeléseibe beilleszkedni
képtelen testületek felszámolásáról döntött, két ízben is. Az els" orosz forradalom pacifikálása természetesen nemcsak a dumában zajlott, bár az nagyon fontos terepe volt a politikai küzdelem megvívásának, hanem a karhatalom, a
rend"rség és a széls"jobboldali tömegmozgalom, a feketeszázasság segítségével két éven keresztül folyt az országban, míg a cárizmus felülkerekedett.
Ugyanakkor hiba lenne az orosz történelem négy állami dumáját csupán jelentéktelen, kvázi testületekként beállítani, amelyek csak a nyugat felé demonstrálták a cárizmus jogállamiságát. A harmadik Duma kitöltötte teljes
mandátumát, s közben fokozatos ellen"rzést nyert a hadsereg és a flotta fölött,
illetve beleszólhatott a kormányzás ügyeibe, számos fontos nézetnek biztosított
részre osztották, egyik részükben, ahol legalább a tagok 20%-a ki akarta venni a földjét, a földközösséget teljes kör!en felszámolták, s mindenki tanyásgazda, huttornyik lett. Azokban a közösségekben, ahol a magán- gazdálkodást folytatni kívánók aránya nem érte el a 20%-ot, az obscsina
egyben maradt, a kilépni szándékozók azonban kivehették a földjüket 25 gyeszjatyina határáig, "k
lettek az otrubnyikok, a különtelkesek. A reformmal a miniszterelnök a nemesség földjeinek érintetlenül hagyásával és a falusi földközösség felszámolásával megteremtette a falusi agrárközéposztály alapjait, és el"ször hozta létre az orosz történelemben a vállalkozó, privát tulajdonos parasztságot, jelent"s mértéken kiszélesítve ezzel a hatalom bázisát. BEBESI György: A feketeszázak és az
agrárkérdés, Agrártörténeti Szemle, Budapest, 1997/1-2. 157-161.
27 A jobboldali kifejezés itt a birodalmi nacionalistákon kívül els"sorban a feketeszázak ún.
baszkovista vagy markovista csoportját jelöli, akiket a kortársak obnovlenistáknak, megújítóknak
hívtak. Nevüket onnan kapták, hogy pragmatikus módon feladták 1905-ös abszolutizmus párti
programjukat, és elfogadták a korlátozott alkotmányosságot, mint létez" realitást, ez persze azt is
jelentette, hogy hozzáférhettek a hatalom anyagi er"forrásaihoz, és pénzügyi csatornáihoz. BEBESI
György: A feketeszázak. MRI, Budapest, 1999. 253-254.
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nyilvános fórumot. A negyedik állami Duma pedig, amely 1912-t"l 1917-ig
m!ködött, az els" világháborús krízis közepette egyesítette az orosz belpolitikai élet józan er"it, akik a Progresszív Blokkba tömörülve Ideiglenes Bizottságot hoztak létre, amely 1917. március 2-án leváltotta a cárt és tehetetlen kormányát, s kezébe vette a tényleges hatalom gyakorlását, ennek keretében önálló
kormányt nevezett ki, végrehajtva ezzel a rendszer megdöntését, a dumaforradalmát. A kényszerb"l létrehozott, korlátozott jogkör! testület valódi hatalmi tényez"vé vált 1917-ben és véget vetett a cárizmus rendszerének, majd
maga is áldozatául esett az általa is indukált forradalmi folyamatnak.
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Bodnár Erzsébet

A Szárd-Piemonti és a Nápolyi Királyság az orosz diplomáciában
(1801-1815)1

T

anulmányomban 1801 és 1815 között keletkezett diplomáciai iratok,
dokumentumok segítségével megpróbálom rekonstruálni Oroszországnak a Szárd-Piemonti és a Nápolyi Királysághoz f!z"d" kapcsolatát. Azt kívánom bemutatni, hogy a 19. század els" másfél évtizedében, a napóleoni háborúk id"szakában miként változott az orosz érdekl"dés az említett
államok iránt, illetve az orosz kabinet milyen szerepet szánt külpolitikai rendszerében az orosz-szárd és az orosz-nápolyi kapcsolatoknak.
1801 az orosz állam, valamint a Szárd-Piemonti és Nápolyi Királyság történetében is alapvet" változásokat hozott. Napóleon második itáliai hadjárata a
lunevillei békével (1801. február 9.) lezárult, mely 1804-ig stabilizálta az állapotokat Itáliában is. Oroszországban új uralkodó jutott hatalomra, 1801. március
12-én I. Sándor 23 évesen, palotaforradalommal került a trónra. Jellemét és politikáját tekintve az apjának, I. Pálnak a tökéletes ellentéte volt. A felvilágosodás eszméit kiváló tanára, a republikánus elveket valló svájci F. C. Laharpe ismertette meg vele. Sándor már fiatalon apja és nagyanyja, II. Katalin elvárásainak igyekezett megfelelni, folyton lavírozni kényszerült kett"jük között. Meglehet, ez a kényszer tette "t kora egyik legtehetségesebb diplomatájává. Kitartó
volt és a kit!zött politikai céljait igyekezett megvalósítani. 2
A trónra lépését követ"en azonnal változtatásra kényszerült bel- és külpolitikájában egyaránt. Már trónörökösként érzékelnie kellett, mennyire népszer!tlen apja külpolitikai törekvése. Pál 1800 és 1801 között követett meredek külpolitikai irányváltásai is hozzájárultak ahhoz, hogy összeesküv"k távolították el a
hatalomból. Az orosz uralkodó összeütközésbe került szövetségeseivel, Ausztriával és Angliával, mivel új szövetsége Franciaországgal Oroszországot nemzetközi elszigeteltségbe taszította. Az orosz állam számára oly fontos angolorosz kereskedelmi kapcsolatok is megszakadtak, ami a nemesség ellenállását
váltotta ki. I. Pál személyes szimpátiája Napóleon és Franciaország iránt nyomasztotta az orosz politikai elitet, amely átgondolt, következetes és stabil külpolitikát óhajtott.
A francia forradalom és a napóleoni háborúk felborították az európai hatalmi egyensúlyt, amelyen a 18. századi politikai stabilitás nyugodott a kontinensen. Oroszország az új nemzetközi kapcsolatok rendszerében aktív szerepet
1 Készült az MTA-ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport m!helyében. A tanulmány a
Risorgimento 2009 cím! konferencián (2009. március 10. Debrecen) elhangzott el"adás b"vített változata.
2 Isztorija vnyesnyej polityiki Rosszii. Pervaja polovina 19 veka. (Ot vojn Rosszii protyiv
Napoleona do Parizsszkovo mira 1856 g. (Isztorija vnyesnyej polityiki), Moszkva, 1995. 27-28. 3233. Lásd még: SCHROEDER, Paul W.: The Transformation of European Politics, 1763-1848., Oxford,
1994. 239-241.
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kívánt játszani, és ahhoz egy jól átgondolt külpolitikai programot kívánt kidolgozni. Az orosz kabinet stabil jelleget óhajtott adni új külpolitikájának, amit
függetleníteni akart személyekt"l és váratlan változásoktól. Pétervár f" célként
azt t!zte ki, hogy az új külpolitikai programban az állami érdekek kerüljenek
el"térbe, azon alapuljanak az általános elképzelések és az orosz kabinetnek a
nemzetközi küzd"téren követett konkrét taktikája is. 3
Nyikita Petrovics Panyin, akit I. Sándor a hatalomra jutása után bízott meg a
külügyek irányításával, els"ként összegezete az új orosz külpolitikával szemben
támasztott elvárásokat. 1801. július 28-án tárta elképzelését az Államtanács elé. Az
Orosz Birodalom politikai rendszere címet visel" feljegyzésében általános célként a békét és Európa államai között a hatalmi egyensúly megtartását jelölte meg. Fontosnak tartotta, hogy Franciaország önz" törekvéseit korlátok közé szorítsák, Ausztria
és Poroszország egymás elleni vetélkedését féken tartsák, Angliával a kereskedelmi kapcsolatot helyre állítsák, jó viszonyt alakítsanak ki és ápoljanak a skandináv
államokkal, az Oszmán Birodalommal és az itáliai államokkal. Panyin ezt a következ"képpen fogalmazta meg: A legnagyobb veszély Oroszországot Franciaország fel!l
fenyegeti, és ez eldönti az Angliához való közeledését. Ebb!l az is következik, hogy Ausztriával is fel kell újítani a kapcsolatot, [ ] de Poroszországot sem lökhetjük el magunktól (mivel ez a két állam egymással vetélkedik és ebben az állapotukban !ket egy ideig tarthatjuk is).
[ ] Másik fontos eszköz (a franciákkal történ! békekötés során), ha a nápolyi és a szárd
uralkodókat, valamint Bajorországot és az Ottomán Portát támogatjuk.4
Oroszország a 18. századi háborúinak köszönhet"en elérte természetes határait. Ezért a politikai elit képvisel"i, tekintettel a palotaforradalom utáni bels"
zilált állapotokra, azt tanácsolták az uralkodónak, hogy el"ször tekintsék át és
értékeljék az addig követett külpolitikát, és csak utána határozzák meg annak
új irányát. Az öregek, akik Sándort hatalomba juttatták, és fiatal barátai is
egyetértettek abban, hogy Oroszország maradjon ki az Európát megrázó konfliktusokból. A cár tanácsadói azt hangsúlyozták, hogy Oroszország a békét
meg"rizni leginkább úgy tudja, ha lemond a koalíciókban és a veszélyes szövetségekben való részvételr"l. Így az új külpolitikai program egyik fontos eleme Európa államaival sokoldalú együttm"ködés kiépítésének szorgalmazása
lett. Az orosz kabinetnek sürg"sen helyre kellett állítania a jó viszonyt természetes szövetségeseivel, Angliával, Ausztriával, Poroszországgal, és rendeznie
kellett kapcsolatát Franciaországgal. A Pétervár által választott szabad kéz politika azonban hosszú távon nem kínált megnyugtató megoldást azokra a problémákra, amelyeket a 19. század elején a francia expanzió és a megbomlott európai egyensúly szült. 5
Isztorija vnyesnyej polityiki, 30.
Vnyesnyaja polityika Rosszii 19 i nacsala 20 veka, Dokumenti Rosszijszkovo Minyisztyersztva
Inosztrannih gyel (VPR), szerija I., 1801-1815 gg. t. 1. Moszkva, 1960. Dok. 16. Zapiszka
priszusztvujuscsevo v Kollegii inosztrannih gyel N. P. Panyina o polityicseszkoj szisztyeme
Rosszijszkoj imperii, (1801. július 28), 68-72.
5 Isztorija vnyesnyej polityiki, 34. SZIROTKIN, V. G.: Duel dvuh gyiplomatyij. Rosszija i Francija v
1801-1812 gg. Moszkva, 1968. 13-14.
3

4
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Az orosz kabinet Európa-politikájának, pontosabban európai ügyeinek középpontjába Közép-Európa (a német államok, Ausztria, Poroszország, Svájc)
mellé Észak-Itáliát és a Nápolyi Királyságot helyezte. Az orosz-francia viszony
rendezése azért is fontos volt, mert a német és az itáliai államok ügyeinek
megoldását is attól remélte.
1801 tavaszától Oroszország komoly diplomáciai küzdelmet folytatott a
Nápoly-Szicíliai Kett"s Királyság semlegességének, függetlenségének, területi
sérthetetlenségének meg"rzéséért és a Szárd Királyság érdekeinek érvényesítéséért. Ez manifesztálódott az 1801. október 8-án aláírt francia-orosz békeszerz"désben, amelyben rögzítették, hogy Itália sorsáról együtt döntenek. 1801. október 10-én az egyezményhez csatoltak egy titkos konvenciót is, amelynek második cikkelyében kinyilatkoztatták, hogy #felsége, az orosz uralkodó és a Francia
Köztársaság els! konzulja teljes mértékben egyetértenek Itália politikai viszonylatában,
és egymást informálni fogják saját nézeteikr!l Itáliában és a Szentszék utolsó ügyeiben,
azok befejezése céljából.6 A negyedik cikkely alapján a Francia Köztársaság kötelezettséget vállal arra, hogy az 1801. március 28-i békekötés (a firenzei békér"l van
szó, amelyet Franciaország és a Kett"s Királyság kötött egymással) alapján meg!rzi #felségének, a Kett!s Szicíliai Királyság uralkodója birtokának épségét, aki barátja
és szövetségese #felségének, az orosz uralkodónak. A francia csapatok, amelyek Bari és
Otranto földjén állomásoznak, és azok, amelyeket a szicíliai felség birtokára vezényeltek
[ ] addig ott maradnak, amíg Egyiptom sorsáról nem születik döntés.7 Az ötödik
cikkely szerint a megállapodó felek között megegyezés született arról, hogy a Nápolyi
Királyság semleges hatalom lesz és e semlegesség összes el!nyével rendelkezni fog az
után is, miután Egyiptom sorsáról döntés születik. Ennek következményeként az els!
konzul kötelezi magát, hogy a szicíliai uralkodó #felségét!l nem fogja követelni az
1801. március 28-án megkötött béke harmadik cikkelyének betartását, és #felsége, az
orosz uralkodó kötelezi magát, hogy jó szolgálatot teljesít annak érdekében, hogy Anglia
és az Oszmán Porta elfogadják a Nápolyi Királyság semlegességét.8
A hatodik cikkely a Szárd Királysággal foglalkozott: #felsége, az orosz uralkodó és a Francia Köztársaság els! konzulja békében és jó egyetértésben fognak gondoskodni #felsége, a szárd király érdekeir!l és ebben is közös felel!sséget vállalnak.9 Az
orosz kabinet a kit!zött célt megvalósította, stabilizálta külpolitikáját, és ezzel
nyugodt viszonyt teremtett reformpolitikájához.
Oroszország már a francia-osztrák békekötést (1801. február 9.) követ"en
arra is tett er"feszítéseket, hogy az itáliai államokban a monarchikus berendezkedést támogassa. De komolyabb eredményt nem tudott elérni, így a francia
uralom, illetve befolyás Itáliában 1804-ig meghatározó maradt, és ott az állami
berendezkedés kérdésében Napóleon elképzelései érvényesültek. Ennek ellenére az orosz kabinet Itália miatt nem kívánt konfrontálódni Franciaországgal,
6 VPR, szerija I. t. 1. Dok. 22. Russzko-francuzszkaja szekretnaja konvencija, (Párizs, 1801. október 10.), 100.
7 Uo.
8 Uo.
9 Uo.
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tartotta magát 1801-ben megfogalmazott külpolitikai elveihez, igyekezett semleges maradni és kimaradni az európai konfliktusokból.
1804 tavasza hozott fordulatot az orosz diplomáciában, ekkortól ugyanis az
orosz kabinet f" törekvése az lett, hogy gátat szabjon a francia terjeszkedésnek.
Már 1801 és 1804 között is nehéz volt a békés viszonyt Franciaországgal fenntartani az európai ügyekben és a keleti kérdésben jelentkez" ellentétek miatt.
Végül Napóleon agresszív terjeszked" politikája vezetett 1804 végén ennek az
elvnek a feladásához. Oroszország, hogy bebiztosítsa magát, már 1804 tavaszától sorra kötötte megállapodásait a környez" államokkal, Poroszországgal
(1804. május), Ausztriával (1804. november), Svédországgal (1805. január), és
tárgyalásokba kezdett Angliával egy francia ellenes koalíció megalakításáról.
Az orosz diplomácia tehát aktív francia ellenes külpolitikába kezdett.10
1804 "szén I. Sándor N. N. Novoszilcevet, rendkívüli követét Londonba küldte,
hogy tárgyaljon William Pittel, az angol külügyminiszterrel a harmadik koalíció
összekovácsolásáról. Az orosz uralkodó által készített Titkos utasításban szó esett
arról is, hogy a Napóleon felett aratott végs" gy"zelem után milyen rendezés következzen be Itáliában. Sándor felvetette az itáliai államok liberálisabb berendezkedésének kérdését is, valamint bizonygatta a Szárd Királyság ütköz" állammá
alakításának fontosságát a kialakítandó nemzetközi rendszerben. Szardínia Királya, vele kapcsolatban Anglia és Oroszország felel!sséget vállaltak magukra, nem feledkezhetünk meg róla az itáliai ügyek újrarendezésekor. Ez az uralkodó, jól lehet, els!k között mutat hasznos példát. Európa biztonsága megköveteli, hogy ne csak visszaadjuk birtokát, de azt
a részt, amelyet kap, a lehet! legjelent!sebbre növeljük. Visszahelyezvén a szárd uralkodót a
trónjára és megnövelvén birtokát, Oroszország és Anglia nehézség nélkül egyesítheti erejét
annak érdekében, hogy ráébressze !t, alattvalóinak adjon szabadságot és bölcs alkotmányt.
Szárd #felsége, kétségtelenül maga is belátja, hogy saját érdekei is ezt kívánják.11
I. Sándor terveiben számolt Nápollyal is, Novoszilcev és Pitt megbeszélésein szóba került bevonása a szövetségbe. Novoszilcev err"l a következ" feljegyzést készítette. Ahhoz a kérdéshez érve, milyen eszközökkel lehetne az ellenség erejét
gyengíteni és kisebbíteni, úgy vélekedett [ti. Pitt], hogy ennek érdekében szükséges Hollandiát, Svájcot és Itáliát megszabadítani a megalázó rabságából, amelyben !ket Franciaország tartja és minden eszközzel azon lenni, hogy ráébresszük !ket, védjék meg magukat és m"ködjenek együtt a koalícióval.12 Pitt a Napóleon elleni hadm!veletek
elkezdésének színhelyéül Dél-Itáliát jelölte meg. Dél-Itália az, ahol az oroszangol hadsereg képes lenne sikeresen partra szállni és egyesülni a nápolyi csapatokkal.
Ehhez a hadm"velethez 15-20 ezer angolt és ugyanennyi oroszt kellene elkülöníteni,
hozzájuk irreguláris alakulatokat szükséges csatlakoztatni, azokat Albániában és Itáliában állítanák ki, ez utóbbi esetben Szardínia királyára gondolok.13
Isztorija vnyesnyej polityiki, 47.
VPR, szerija I. t. 2. Moszkva, 1961. Dok. 50. Szekretnaja insztrukcija Alekszandra I N. N.
Novoszilceva, (1804. szeptember 23.), 147.
12 VPR, szerija I. t. 2. Dok. 79. Zapisz beszedi N. N. Novoszilceva sz premier-minyisztrom
Velikobritanyii Pittom, (1804. december 25.), 237.
13 Uo. 242.
10

11
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A háború sikeres befejezése után a francia határok megállapításával kapcsolatban Sándornak az volt az álláspontja, hogy az a fontos, a franciáknak semmi se
maradjon Itáliából, ellenkez! esetben Európa biztonságát nem tekinthetjük megoldottnak. Az orosz uralkodó azt hangsúlyozta, hogy Szardíniát meg kell er!síteni,
amilyen mértékben meger!södik a Szárd Királyság, attól fog függeni Itália többi részének biztonsága.14 Ezzel Pitt is egyetértett, mivel az általa is favorizált ütköz"állam koncepcióról volt szó, amelyet egyébként kés"bb, 1815-ben Bécsben az európai területi rendezés alapelvének tekintettek.
A hosszú egyeztetések eredményeként végül 1805. április 11-én kötötték
meg az angol-orosz szövetségi szerz"dést, (amelyhez a kés"bbiekben csatlakozott Ausztria és a Nápolyi Királyság is), amelyben Napóleon legy"zése utáni
európai területi rendezéssel is foglalkoztak. A megállapodás több cikkelyében
megemlítették az itáliai államokat is. A szövetség célja a 2. cikkely C. pontja
alapján az volt, hogy visszahelyezzék a szárd királyt Piemontba, olyan jelent!s meger!sítéssel, amelyet a körülmények lehet!vé tesznek. A 2. cikkely D. pontja tartalmazta a liga másik törekvését, amelynek lényege az volt, hogy a Nápolyi Királyság jöv!beni biztonsága érdekében Itáliát tökéletesen meg kell tisztítani a francia
csapatoktól.15 A szerz"dés több pontja részletesen sorolta fel azokat a területeket, amelyekkel a szövetségesek Szardíniát meger"síteni szándékoztak, hogy
azzal elejét vegyék a francia terjeszkedésnek Dél-Itália felé.
Azonban 1805-ben a harmadik koalíciós küzdelmek rosszul alakultak a
szövetségesekre nézve. Ausztria és Oroszország Austerlitznél 1805. december
2-án ütközetet vesztettek. Az angol-orosz szövetségi szerz"désben kit!zött célokat nem sikerült valóra váltani, Napóleont megállítani nem lehetett, aki sikeres csatái és békekötései révén tovább növelhette kontinentális hatalmát. Az
austerlitzi gy"zelme után 1805. december 26-án megkötött békében elvette
Ausztriától Velencét is.
1806. január 9-én A. A. Czartoryski, orosz külügyminiszter, az elmúlt öt évr"l
készített feljegyzését, amelyben értékelte és összefoglalta az orosz külpolitika sikereit és hibáit, az Államtanács elé tárta, és annak tagjaival megvitatta a további lépéseket is. Czartoryski összefoglalásában jelent"s figyelmet szentelt az itáliai államoknak, külön foglalkozott a Kett"s Királysággal. Hangsúlyozta, hogy a két állam
között fennálló szövetségi kapcsolat kötelezi Oroszországot, és az érzékelhet"en
reményt ad a nápolyi királynak, aki ennek a megállapodásnak az erejével reméli megóvni magát a bajtól, amely Bonaparte mértéktelen önimádata miatt fenyegeti.16 Megemlítette, hogy az orosz befolyás jelent"s maradt Nápolyban, ahol a kormány Oroszország tanácsaira hallgatva teszi meg a szükséges lépéseket.
Czartoryski azt is kifejtette, miért fontos az oroszoknak Dél-Itália. Els"sorban a keleti kérdés és az európai ügyek összefonódására utalt, vagyis arra,
Uo. 244.
VPR, szerija I. t. 2. Dok. 117. Anglo-russzkaja szojuznaja konvencija o merah k
usztanovlenyiju mira v Jevrope, (1805. április 11.), 368.
16 VPR, szerija I. t. 3. Moszkva, 1963. Dok. 1. Zapiszka upravljajuscsevo minyisztyersztvom
inosztrannih gyel A. A. Csartorijszkovo (1806 január eleje), 12.
14
15
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hogy a Földközi-tenger keleti medencéjében megszerzett orosz befolyás megtartása összekapcsolódik a nápolyi szövetséggel, annak segítségével védhetik
meg a korfui orosz támaszpontot, a Jón-szigeteket és a Portát. Azok az elképzelések, amelyeket Bonaparte kitalált Itáliára, közvetve Ausztriát és Törökországot fenyegetik, de teljes mértékben veszélyesek Oroszországra is. Déli provinciáink kerülnének
veszélybe, ha Bonaparte ellen!rzést szerezne fekete-tengeri kereskedelmünk felett. A
Szicíliai Kett!s Királysággal kötött megállapodásunk [1798. november 29., Pétervár] is
arra kötelez, hogy segítsük az uralkodót.17
Az orosz uralkodó szintén fontosnak tartotta Korfu védelmének biztosítását, ezért szorgalmazta, hogy mihamarabb küldjenek újabb orosz csapatokat
oda, és Szicíliába is. I. Sándornak B. P. Lacyhoz, a Jón-szigeteken és Itáliában
állomásozó orosz er"k parancsnokához intézett leveléb"l (1806. február 15.) kiviláglik, attól tartott, hogy Bonaparte nem elégszik meg a pozsonyi békében
megszerzett Isztriával és Dalmáciával. Tovább növelte az oroszok félelmét az a
tény, hogy Franciaország az Ottomán Birodalom közelébe került. Sándor ezért
elrendelte, hogy Korfun és a Jón Köztársaság más szigetein elhelyezett orosz hadsereget er!sítsék meg, és ellátásukat az orosz fekete-tengeri kiköt!k biztosítsák.18 Az
orosz uralkodó levelében megemlítette azt is, hogy el!fordulhat, ezek az alakulatok ténylegesen, az angolokkal együttm"ködve, Szicília védelmében is részt vesznek.19
1806. március 22-én Antoin Serra-Capriola herceg, a nápolyi követ
Pétervárott Czartoryskivel folytatott megbeszélést. Azt kérte a külügyminisztert"l, hogy az oroszok adjanak Lacy tábornoknak egyértelm" parancsot arra, küldje
az orosz csapatokat ebbe a királyságba, védjék meg Szicíliát a franciáktól, esetleg
az angolokkal együtt. Azzal érvelt: ha Szicíliát megszerzik a franciák, nem sok kell
ahhoz, hogy megszerezzék Korfut az oroszoktól.20 Kevéssel ez után, 1806. április 16án Sz. R. Voroncov, a londoni orosz követ arról számolt be Czartoryskihoz
küldött feljegyzésében, hogy Charles Fox, az angol külügyminiszter miként vélekedett a nápolyi-szicíliai angol-orosz katonai jelenlét következményér"l. Szicília [ti. a Kett"s Királyság] elveszítette f!városát és területe nagy részét, amiért megengedte, hogy angol és orosz katonák állomásozzanak a területén.21
A Nápolyi Királyság, amely a harcok alatt a koalícióhoz csatlakozott,
megszünt. Az uralkodó az angol flotta védelmét élvezve Szicília szigetére menekült, a nápolyi trónt 1806-ban Napóleon bátyja, József kapta meg. 1806. április 18-án Czartoryski Lessepsnek, a Pétervárott tartózkodó francia kereskedelmi megbízottnak Dél-Itáliában és a Földközi-tenger keleti medencéjében bekövetkezett változások miatt nyugtalanságának adott hangot. Lesseps f"ként a
Uo.
VPR, szerija I., t. 3. Dok., 15. Alekszandr I komandujuscsemu russzkimi vojszkami Italii i na
Jonicseszkih osztrovah, B. P. Lasszi (1806. február 15.), 51.
19 Uo. 52.
20 VPR, szerija I. t., 3. Dok., 30. Zapisz beszedi upravljajuscsevo minyisztyersztvom
inosztrannih gyel A. A. Csartorijszkovo sz poszlannyikom Korolevsztva Obeih Szicilij v Sz.Petyerburge Szerra-Kapriola (1806. március 22.), 93.
21 VPR, szerija I., t. 3. Dok., 38. Nota poszla v Londonye Sz. R. Voroncova minyisztru
inosztrannih gyel Anglii Fokszu (1806. április 15.), 117.
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Porta miatt aggódó külügyminisztert azzal igyekezett megnyugtatni, hogy
Franciaország kész bármilyen ígéretet adni arra vonatkozóan, hogy ebben a térségben
nem változik semmi sem, és nincs szó arról, hogy követelné az orosz csapatok kivonását
Korfuról.22
Az itáliai események kapcsán Czartoryski a francia megbízott értésére adta,
hogy Oroszország a nápolyi udvarral szövetségben áll, tehát kötelezettségei vannak
vele szemben, és a nápolyi király, ahogyan Szardínia királya is, kiknek a sorsa iránt az
orosz uralkodó sajátos érdekl!dést mutat, olyan siralmas helyzetben vannak, hogy
Oroszország nem hagyhatja el !ket. Lesseps erre azt válaszolta, hogy DélItáliával kapcsolatban Napóleon meghozta döntését, azt a Moniteur leközölte.
Nem tehet mást, meger"síti a hírt: az ügy eld!lt, József lesz a nápolyi király.23
Lesseps hangsúlyozta azt is, ez már megmásíthatatlan tény. Utalást tett Bonaparte önz" jellemére, ami miatt teljesen biztos abban, Napóleon nem fog változtatni ebben a kérdésben.
A harmadik koalíciós vereségek után 1806. július elején megkezd"dtek a
háborút lezáró tárgyalások Oroszország és Franciaország között. Az orosz követeléseket P. Ja. Oubril tárta a franciák elé Párizsban. Az egyeztetések döcögve
haladtak. Az orosz követ 1806. július 11-én kelt levelében számolt be
Czartoryskinak a nehézségekr"l és a fejleményekr"l. Az oroszok számára elfogadhatatlan volt Talleyrand kérése, hogy Anglia és Oroszország külön-külön
tárgyaljon a békér"l. Oubril értésére adta a francia külügyminiszternek, hogy
az oroszok feltételei között szerepel az angolok jelenléte a tárgyalásokon, valamint a francia csapatok Albániából és Dalmáciából történ" kivonása mellett
az is, hogy Szicíliát [ti. a Kett"s Királyságot] csak akkor adják át Bonaparte Józsefnek, ha IV. Ferdinánd kompenzációban részesül.24 Kimerít" egyeztetések után végül 1806. július 20-án Oubril aláírta a békét. A megállapodáshoz csatolt Titkos
cikkelyek közül az els" és a második foglalkozott Nápollyal, pontosabban azzal, hogy az oroszok a IV. Ferdinánd helyére lép" Józsefet milyen feltételek
mellett ismerik el a Nápolyi Királyság uralkodójának, és milyen kompenzáció
illeti meg IV. Ferdinándot elveszített trónjáért. Továbbá szó volt benne az
orosz-nápolyi kereskedelmi kapcsolatok helyreállításáról és folytatásáról is.25
1806 júliusának közepét"l A. Ja. Budberg váltotta fel Czartoryskit a külügyi
poszton. Oroszország új külügyminisztere, aki egyébként hivatalában a tilsiti
béke megkötéséig maradt, nem volt megelégedve a békével, ahogyan az orosz
uralkodó és a politikai elit sem. 1806. augusztus 14-én Talleyrandhoz intézett
levelében határozottan leszögezte, hogy az orosz kabinet addig nem ratifikálja
az Oubril által aláírt megállapodást, amíg abba az orosz feltételeket bele nem
22 VPR, szerija I. t. 3. Dok. 39. Zapisz beszedi upravljajuscsevo minyisztyersztvom inosztrannih
gyel A. A. Csartorijszkovo sz francuzszkim agentom v Sz.-Petyerburge Lesszepszom (1806. április
18.), 123.
23 Uo. 124.
24 VPR, szerija I. t. 3. P. Ja. Ubri A. A. Csartorijszkomu (Párizs, 1806. július 11.), 220.
25 VPR, szerija I. t. 3. Dok., 89. Russzko-francuzszkij dogovor o mire i druzsbe (1806. július 20.),
229-231.
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fogalmazzák. Budberg követelései a következ"k voltak: a franciák vonják ki
csapataikat Németországból, vonuljanak ki Albániából és Dalmáciából, Itáliát
illet"en Szicília szigete maradjon a Kett!s Szicília királyának birtokában, a szárd
uralkodó kapjon területi kompenzációt anyagi veszteségeiért cserébe,26 Franciaország
és Anglia szüntessék be a háborút egymással.
Nápoly fontos volt Oroszország számára, ezért a franciákkal folytatott béketárgyalásain a Nápolyi Királyság érdekeit figyelembe véve szegült szembe a
francia tervekkel. Els"sorban stratégiai szempontból értékel"dött fel a szerepe
az orosz külpolitikában, a Földközi-tenger keleti medencéjében elfoglalt orosz
pozíciók, a keleti kérdésben követett új, az Oszmán Birodalom védelmét hirdet" politika miatt. Mivel Anglia is érdekl"dött Dél-Itália iránt, Oroszország vele
együttm!ködve kívánta a francia befolyást ott meggyengíteni. Emellett Nápoly
kereskedelmi szempontból sem volt elhanyagolható tényez".
Andrej Budberg, az új orosz külügyminiszter 1806. július 11-én az orosz
Haditanács el"tt elmondott beszédében összegezte a bekövetkezett európai
változásokat, és el"re jelezte a várható fejleményeket. Kiemelte, hogy bár Napóleon egész Dél-Európa ura, mindent megtesz annak érdekében, hogy tovább
növelje hatalmát és hódításait. Csupán Észak- és Kelet-Európát kell megszereznie, most ezen dolgozik és valószín! valóra is váltja terveit. Azért, hogy lehet!ség szerint veszélyes el!renyomulását megállítsuk, [ ] els!sorban védekez! pozíciót kell felvennünk, amely adott id!ben támadó is lehet, ha a körülmények úgy kívánják.
Erre az elvre alapozva kell, következésképpen, meghatározni, mely hatalmakra vethetjük
figyelmünket. Ezek a hatalmak Poroszország, Ausztria és Törökország.27 De hamarosan kiderült, hogy Oroszország csak Poroszországgal számolhat.
Budberg jóslata rövidesen beigazolódott. Oroszország és Franciaország között ismét kiújult a háború. Az orosz-porosz megállapodással összekovácsolt
negyedik koalíció a súlyos vereségek után széthullott, az orosz kabinet is hajlott a békekötésre. 1807. július 7-én írták alá a francia-orosz béke- és szövetségi
szerz"dést Tilsitben. Egy év leforgása alatt Oroszország Franciaország szövetségese lett.
Az új helyzet rávetült az orosz kabinet Itália-politikájára is. A tilsiti békeszerz"dés 4. titkos cikkelyében Oroszország elismerte Bonaparte Józsefet nápolyi királynak.28 Ezzel megoldódott a két állam között 1806 óta húzódó probléma. A Nápolyi Királyságban bekövetkezett változásokat az orosz kabinet kénytelen volt elfogadni.
Oroszország nehezebben képviselhette a szárd érdekeket a francia szövetségben. Bár a tilsiti békekötés után I. Sándor 1807. augusztus 27-én a szárd királyhoz,
I. Viktor Emánuelhez küldött levelében ígéretet tett arra, hogy támogatni fogja, és
26 VPR, szerija I. t. 3. Minyiszt inosztrannih gyel A. Ja. Budberg minyisztru inosztrannih gyel
Francii Talejranu (1806. augusztus 14.), 258.
27 VPR, szerija I. t. 3. Dok. 87. Zapiszka minyisztra inosztrannih gyel A. Ja. Budberga, csitannaja
v Vojennom szovetye Rosszii (1806. július 11.), 219.
28 VPR, szerija I. t. 3. Dok., 257. Russzko- francuzszkij dogovor o mire i druzsbe (Tilsit, 1807. július 7.), 641.
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abbéli reményét fejezte ki, hogy közöttük a baráti viszony fennmarad.29 Oroszország Napóleon szövetségeseként is úgy tekintett az angol flotta védelme alatt álló
és így a francia hódítást elkerül" Szardíniára, mint szuverén államra. Az orosz kabinet diplomáciai kapcsolatot tartott fenn a szigetre menekült uralkodóval. Az
adott körülmények között ett"l többet nem is igen tehetett.
1808-ban Napóleon Nápoly élére sógorát, egyik legkiválóbb tábornokát,
Joachim Murat-t helyezte. Az új uralkodó nem sokkal trónra lépése után, 1808.
augusztus 16-án kelt levelében arról biztosította I. Sándort, hogy óhaja, meg!rizni és meger!síteni a jó viszonyt és a barátságot a két állam között.30 I. Sándor
1808. november 10-i válaszlevelében gratulált Muratnak a trónra lépése alkalmából, és szintén kifejezte óhaját baráti viszony létesítésére. Oroszország felvette hivatalosan is a diplomáciai kapcsolatot Nápollyal, I. Sándor A. A. Bibikovra
bízta a követi teend"ket. 1809. január 28-án a nápolyi udvarba érkez" orosz
követet Murat igen szívélyesen fogadta, és személyét a szokásosnál nagyobb
figyelemmel tüntette ki a diplomáciai szolgálata ideje alatt. Bibikov viszont
nem kedvelte a nápolyi királyt.31
A tilsiti rendszerbe kényszerült Oroszország a franciákkal a béke és a baráti
viszony meg"rzésére törekedett. De nem feledkezett meg az itáliai államokról,
igyekezett tartani velük a kapcsolatot. Azonban 1808-ban Oroszország viszonya a Szicíliába menekített Bourbon uralkodóval, IV. Ferdinánddal megromlott, és néhány hónappal az után, hogy I. Sándor háborúba lépett Angliával, az
angolok védelmét élvez" Szicíliával megszakadt a diplomáciai kapcsolat. 1808.
április 30-án N. P. Razumovszkij orosz külügyminiszter értesítette err"l SerraCapriolát, a szicíliai udvar képvisel"jét.32 Egyébként Serra-Capriola magánemberként, I. Sándor engedélyével Pétervárott maradhatott. Az orosz-szicíliai diplomáciai kapcsolatok újra 1812. augusztus 13-án álltak helyre. A. N. Szaltikov
orosz külügyminiszter a következ" szavakkal kérte fel Serra-Capriolát munkája folytatására: #felsége örülne, ha korábbi diplomáciai min!ségében teljesítene szolgálatot az orosz udvarban.33
Oroszország Tilsit (1807), majd Erfurt (1808) után, és a kés"bbiekben is azon
munkálkodott, hogy fenntartsa a jó kapcsolatot a szárd uralkodóval. Err"l tanúskodik I. Sándor G. D. Mocenigo számára készített instrukciója is, amelyet
1811. február 2-án adott át neki, amikor rendkívüli és meghatalmazott követté
nevezte ki a szárd udvarba. A sok megrázkódtatás közepette, amely Itáliát és Európát is érte, én mindig biztosítottam a királyt a barátságomról és együttérzésemr!l. [ ]
A feladata az lesz, hogy kifejezésre juttassa, nem változott semmiben sem a hozzá f"z!d! viszonyom.34 Emellett Mocenigonak azt is ki kellett puhatolnia, hogy SzarVPR, szerija I. t. 5. Moszkva, 1967. Prim. 180. 680. Lásd még: SZIROTKIN: 103-104.
Uo. Prim. 181. 680.
31 Uo. Bibikov 1810 januárjáig teljesített diplomáciai szolgálatot a nápolyi udvarban.
32 VPR, szerija I. t. 6. Moszkva, 1962. Prim. 588. 769.
33 VPR, szerija I. t. 6. Dok. 226. Upravljajuscsij minyisztrom inosztrannih gyel A. N. Szaltikov
gercogu Szerra- Kapriola (1812. augusztus 13.), 540.
34 VPR, szerija. I. Dok. 10. Insztrukcija Alekszandra I G. D. Mocenigo (1811. február 2.), 24.
29
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dínia milyen kapcsolatban áll Angliával. Jelen pillanatban ez az állam ki van szolgáltatva Angliának, és ez az állam Angliától várja védelmét. [ ] Azt kell megtudnia,
mennyire szoros viszony létezik Anglia és Szardínia között, és milyen jelleg" az. Azt
tanácsolom, hogy találkozzon a londoni udvar követével is Cagliariban.35
A fenti részletb"l az is kit!nik, hogy 1811-ben az orosz uralkodó megpróbált kitörni a Napóleonnal kötött szövetségb"l, a tilsiti rendszer szorításából,
és ahhoz minden diplomáciai lehet"séget megragadott. Bevetett minden eszközt annak érdekében is, hogy kapcsolatot teremtsen az angol kabinettel.
1812-ben az orosz kormány energiáját Napóleon oroszországi hadjárata kötötte le, aktív diplomáciai tevékenység folytatására nyugat-európai, azaz a határon túli hadjárata kezdetét"l, 1813 elejét"l nyílt ismét alkalma. Pétervár a
Szárd Királyságot érint" politikájában visszatért az 1805-ös elképzeléséhez.
Egyébként a szárd kérdésben a szövetségesek azonos álláspontot képviseltek,
mely szerint a szárd állam területét azért kell megnövelni, hogy elejét vegyék
Franciaország jöv"beni hódító politikájának.
1813. március 11-én Stackelbergnek, a Bécsben diplomáciai szolgálatot teljesít" orosz követnek K. V. Nesselrodehoz, az orosz külügyminiszterhez küldött
jelentéséb"l arra is fény derül, miként vélekednek a szövetségesek Muratnak, a
nápolyi királynak további sorsáról. Stackelberg Metternich elképzelését összegezve azt emelte ki, hogy Bécs álláspontja a következ": Murat, mivel népszer" a
Nápolyi Királyságban, nem kéne onnan eltávolítani, jelenléte Európának is a hasznát
szolgálná. Az itteni lakosok nem örülnének a Bourbonok visszatérésének.36 Ez
Pétervárnak is tetszett. Nesselrode 1813. március 29-i válaszlevelében azt kérte
Stackelbergt"l, szerezzen be pontos információkat arról, mi az osztrákok célja
Itáliával. Nesselrodenak ugyanis az volt a meggy"z"dése, hogy Ausztria nem
csupán régi területeit akarja visszakapni Itáliában, hanem újakat is akar szerezni hozzá.37 És ebben nem tévedett.
Napóleon lipcsei veresége (1813. október 16-19.) után az osztrák seregek behatoltak Itáliába. A Napóleon elleni sikeres hadm!veletek hatására a szárd udvar diplomáciai tevékenysége megélénkült. 1814. január 2-án a szárd uralkodó
I. Sándorhoz küldte levelét, amelyet P. B. Kozlovszkij, a Cagliariban szolgálatot
teljesít" orosz követ továbbított Pétervárra. I. Viktor Emánuel gratulált Sándornak hadi sikereihez, valamint azt írta, hogy a piemontiak örömmel egyesülnek
az orosz seregekkel, hogy együtt harcolhassanak38 Napóleon ellen. A szárd uralkodó szerint Genovát a tenger fel!l meg lehet támadni, és vissza tudják vetni a franciákat az Alpokon túlra, mert amíg Piemontban tartózkodnak, ott nincs nyugalom és a
nép, bármily áldozatok árán, felkel ellenük.39
Uo. 25.
VPR., szerija I. t. 7. Moszkva, 1970. Dok., 30. G. O. Stakelberg K. V. Nesselrode (Bécs, 1813.
március 11.), 82-83.
37 VPR, szerija I. t. 7. Dok. 50. K. V. Nesselrode G. O. Stakelbergu (Kalisch, 1813. március
29.), 121.
38 VPR, szerija I., Prim., 262., 772.
39 VPR, szerija I. t. 7. Dok. 202. Poszlannyik v Kaljari P. B. Kozlovszkij Alekszandru I (1814. január 2.), 529.
35
36

54

Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves, ELTE, Budapest, 2010

Nesselrode 1814. január 13-án I. Sándorhoz küldött jelentésében az európai területi rendezésr"l alkotott elképzelését körvonalazva összegezte az itáliai államokkal kapcsolatos nézetét is. [ ] Ami az itáliai határokat illeti, úgy
t"nik, változtatni kell korábbi álláspontunkon [ ], ha Franciaország kapja meg Nizzát és Savoyát, valamint nála marad Belgium egy része is és a Rajna Bal partja, akkor
Franciaország 3-4 millió f!vel több lakossal rendelkezik, mint amennyivel a forradalom el!tt bírt. Franciaország népessége 28 millió f!t fog kitenni. Végs" konklúziója mégis az volt, hogy Itália határa az Alpok vonalán maradjon, Nizza és Savoya
Franciaországé legyen.40
Az orosz elképzelésr"l értesült a szárd udvar is. 1814. május 13-án P. B.
Kozlovszkij Genovából Nesselrodehoz küldött jelentésében közvetítette a szárd
király területi rendezéssel kapcsolatos kérését. A király azt mondta nekem, hogy
Savoyáról semmiképp sem mond le, mert Savoya a dinasztiája !si birtoka és bölcs!je
[ ] Savoya nélkül #méltósága nem tudná teljesíteni az Alpok !rének misszióját olyan
sikeresen, ahogyan erre !t a helyzete kötelezi.41
A Nápolyi Királyság esetében Oroszország tudomásul vette Muratnak a
szövetségesekhez történ" csatlakozását, és 1814. március 12-én hozzálátott a
két állam közötti szövetségi megállapodás tervezetének kimunkálásához, mivel közös céljuk, hogy Európában a végs! békét megteremtsék.42 Anglia ebben
megel"zte Oroszországot, 1814. február 3-án szövetségre lépett Nápollyal.
1814 tavaszán a háború már francia földön folyt. A szövetséges hader"k
március végén bevonultak Párizsba. Napóleon 1814. április 6-án fia javára lemondott a trónról. Az els" párizsi béke (1814. május 30.) titkos cikkelyében a
szövetségesek határoztak arról, hogy Európa sorsáról a Bécsben rendezend"
kongresszuson döntenek.
Az els" és második párizsi béke aláírása, azaz 1814. május 30-a és 1815. november 20-a között született orosz diplomáciai iratokból kiviláglik, hogy
Oroszország az említett id"szakban miért állt a Szárd Királyság mellé, és milyen módon próbálta gyengíteni a francia és az osztrák törekvéseket és mesterkedéseket, amelyeket itáliai befolyásuk növelése érdekében léptek meg. Emellett nyomon követhetjük azt is, hogy az orosz diplomácia milyen álláspontot
képviselt Napóleon legy"zése után Murat eltávolításának, illetve IV. Ferdinánd
nápolyi trónra történ" visszahelyezésének kérdésében. A következ" forrásrészletek híven tükrözik mindezt.
P. B. Kozlovszkij, a torinói orosz követ 1814. június 28-án jelentette
Nesselrodenak, hogy a bécsi udvar arra akarja rábírni a királyt, lépjen be föderatív
rendszerébe, ami Ausztriát Itália teljhatalmú urává tehetné.43 Kozlovszkij megjeVPR, szerija I. t. 7. Dok. 209. K. V. Nesselrode Alekszandru I (Bazel, 1814. január 13.), 545.
VPR, szerija I. t. 7. Dok. 271. P. B. Kozlovszkij K. V. Nesselrode (Genova, 1814. május
13.), 677.
42 VPR, szerija I. t. 7. Dok. 239. Insztrukcija Alekszandra I. general-lejtenantu A. D. Balasovu
(Chaumont, 1814. március 12.), 618. Lásd még: Prim. 319. 788.
43 VPR, szerija I. t. 8. Moszkva, 1972. Dok. 15. Poszlannyik v Turinye P. B. Kozlovszkij K. V.
Nesselrode (1814. június 28.), 30.
40
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gyezte, nem gondolja, hogy a szárd uralkodó beleegyezne ebbe. Viszont meger"sítette, hogy teljes mértékben feltételezhet!, a párizsi és bécsi udvar szövetséget
keres vele.44 Ezért azt tanácsolta Nesselrodenak: Úgy vélem, meg kellene el!zni
!ket, és hasonló szövetséget kellene kötnünk. A mi uralkodónk 40 ezer f!s hadsereget
küldene Itáliába, amely rendkívül hasznosnak mutatkozna abban az esetben, (amelyt!l
Isten mentsen), ha Ausztria rátámadna Oroszországra, vagy ha Franciaország Európa
békéjét akarná feldúlni. Ilyen szövetség, gróf úr, védelmi jellegénél fogva, nem kötelezné
az uralkodót semmi új áldozat vállalására. Szerinte a védelmi szövetséggel az
uralkodó biztosítana magának egy reményteli és er!s szövetségest arra az esetre, ha szerencsétlenségünkre, háború kezd!dne Ausztriával. [ ] Ez a szövetség dupla erej" lenne, ha Piemont megkapná Genovát, és ha e szövetséghez Anglia is csatlakozna. Jelentése végén arról is beszámolt, hogy a király minisztere megígérte, nem lépnek
semmilyen szövetségi rendszerbe, amíg arról a mi uralkodónkat nem értesítik.45
A szárd király, I. Viktor Emánuel visszakapta trónját, s"t királyságához csatolták a Genovai (illetve Liguriai) Köztársaság egykori területét is. És ez jelent"s részben Pétervár támogatásának volt köszönhet".
A holland származású Tuyll báró, aki Nesselrode megbízásából teljesített
speciális diplomáciai missziót a nápolyi udvarban, 1814. szeptember 21-i jelentésében beszámolt a királyságban uralkodó állapotokról, és megfogalmazta
Murat további sorsával kapcsolatos kétféle elképzelését is. Az els" változatban
azt ajánlotta Nesselrodenak, hogy Murat eltávolítása után Ferdinánd kerüljön
vissza a trónra. [ ] Szövetséges csapatok szálljanak Nápolyban partra, hogy elfoglalják
a várost és elejét vegyék a népi zavargásoknak. Több pontról kell támadást intézni
Murat csapatai ellen, akinek akár 80 ezer f!s serege is lehet.46 Fontosnak tartotta,
hogy a szövetségesek ígérjék meg, Murat nem fog szankcióban részesülni.
Tuyll második elképzelésében azt tanácsolta, hogy Murat maradjon a trónon, és
a szövetségesek er!sítsék meg hatalmát.47 Az orosz kabinet hivatalosan is az utóbbi változatot támogatta. Murat cserbenhagyta Napóleont, és a szövetségesekkel
kötött szerz"dés értelmében  Szicíliáról lemondva  megtarthatta a Nápolyi
Királyságot.
Összegzésképpen megállapítható, hogy az orosz diplomáciai iratok információi igazolják feltevésünket: a Szárd és a Nápolyi Királyság jelent"s figyelmet kapott az orosz külpolitikában 1801 és 1815 között. Továbbá Oroszország
Nápolyhoz f!z"d" kapcsolatát a keleti kérdésben követett politikája is motiválta és befolyásolta. Azonban az orosz kabinetnek mindvégig tekintettel kellett
lennie azokra a változásokra, amelyeket Napóleon hódító politikája eredményezett Európában és Itáliában. 1804 után az orosz kabinet feladva semleges
álláspontját 1807-ig francia ellenes koalíciókban, majd 1812-ig Napóleonnal
szövetségben politizált. A változó körülmények rávetültek a két itáliai államUo.
Uo. 31.
46 VPR, szerija I. t. 8. Dok. 44. General-major F. V. Tejl-fan-Szeroszkerken K. V. Nesselrode
(Nápoly, 1814. szeptember 21.), 101.
47 Uo.
44
45
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mal létesített kapcsolatára. A diplomáciai dokumentumok tanúsítják, hogy
Pétervár igyekezett alkalmazkodni az új feltételekhez, és lehet"ségeihez mérten
Szardíniával, valamint a Nápolyi Királysággal (és Szicíliával is, amíg tehette) a
jó kapcsolat fenntartására törekedett. 1813-tól Itáliát illet"en Oroszországnak
Ausztriára is figyelnie kellett, számolnia kellett itáliai befolyásának er"södésével. Ennek ellenére 1814-ben és 1815-ben a bécsi kongresszuson csak mértékkel
akadályozta az osztrák törekvéseket, ahol az orosz diplomácia a lengyel ügy
Oroszországra nézve legel"nyösebb megoldásáért küzdött.
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Borsi-Kálmán Béla

Tények és gondolatok a 19-20. századi magyar társadalomfejl!dés néhány jellegzetességér!l

A

szaktörténészeken kívül viszonylag kevesen tudják, hogy az
1848/49-es szabadságharc egyik legtekintélyesebb s Görgey Arthur
után legsikeresebb magyar generálisa, Klapka György, 1820. április
6-án Temesvárott látta meg a napvilágot, s tizenhárom éves koráig, mint oly
sokan kés!bb nagy nevet szerzett bánsági kortársai és utódai közül, egy szót sem
tudott magyarul. A híres katona és legalább olyan sikeres diplomata a kard
mellett a tollal is mesterien bánt: 1886-ban megjelent Emlékeimb!l cím"
memoárjában például így festi le kora gyermekéveinek színhelyét, amelynek kalandos élete egy rövid id!szakában, 1869 és 1871 között maga is országgy"lési
képvisel!je1 volt: Temesvár ekkoron ["825 táján] Magyarország egyik legélénkebb és
legcsinosabb városa volt, annyira, hogy lakosai a szép egyenes utczákra s az ezeken díszelg! egy-két emelet# házakra büszkén »Kis-Bécs«-nek nevezték. A várost nagyszámú és
még nagyobb birtokú nemesség és kiváló m#veltség# serény polgárság lakta.2
Itt célszer" megállni néhány gondolat erejéig! Nem csupán azért, mert Klapka
gondosan szerkesztett írásának már a 8. oldalán egymás mellé kerül a 1920.
század magyar történelmének két kulcsfogalma, s ez akár  elemzésünk
stratégiája szemszögéb!l mindenképpen  szerencsés mozzanatként is
felfogható. Másra szeretnénk felhívni a gyanútlan olvasó figyelmét: a stilisztának
is els!rangú tábornok idézett soraiból  a bevett állandó jelz!ikkel
(nagybirtokos nemesség  serény polgárság) ellátott mellérendelt fogalompárból
 olyan harmónia árad, amely a valóságban távolról sem létezett!3
Ezt állapíthatjuk meg Geml József városi f!jegyz! (kés!bb polgármester)4
1 Lásd BOROVSZKY Samu (szerk.): Temesvár, Országos Monografia Társaság,Budapest, 1908.
Magyarország Vármegyéi és Városai, 117. Vö. HERMANN Róbert: Klapka György honvédtábornok.
MH Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ, Budapest, 1991. 56. és LENGYEL Tamás: Klapka
György emlékiratai és emigrációs m#ködése. Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai RT. nyomása, Budapest, 1936. 60.
2 KLAPKA György: Emlékeimb!l. Függelékül: Gróf Teleki László levelei. Franklin-Társulat,
Budapest, 1886. 7-8. (2. kiadás: A szöveget gondozta, az eredeti iratokkal egybevetve kiegészítette,
a bevezet! tanulmányt és a jegyzeteket írta KATONA Tamás), Szépirodalmi Könyvkiadó,
Budapest, 1986. 32. (továbbiakban: KLAPKA)
3 Vö. BERKESZI István: Temesvár szabad királyi város kis monographiája. Nyomatott Uhrmann
Henrik Könyvnyomdájában, Temesvár, 1900. 89. 82. 86. 95. (továbbiakban: BERKESZI 1900), Vö.
BÖHM Lénárt: Dél-Magyarország vagy az úgynevezett Bánság külön története. Emich Gusztáv
Tulajdona, Pest, 1867. II. 135-136. (továbbiakban: BÖHM II.)
4 Geml József 1858-ban Temesrékáson született és 1929-ben hunyt el Temesváron (Vö.
SZEKERNYÉS János: Temesvár kövei. Krétarajzok a Józsefvárosból. Mirton Könyvkiadó, Temesvár,
1998. 78. 98. Közszolgálata Temesvárott: 18851890: Telbisz Károly temesvári polgármester aljegyz! titkára, 1890-1914: f!jegyz!, 1914. VI. 15.1919. IX. 4.: polgármester. Pályájához lásd GEML
József: Emlékiratok polgármesteri müködésem [sic!] idejéb!l, (1914. VI. 15.1919. IX. 4), Helicon
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1894-es sorai olvastán is, amelyek  érdekes fényt vetve a város múltjára s
jöv!jére  így hangzanak: A jelen század elejér!l meglév! okmányaink mind arról
tanuskodnak, hogy a szerb lakosság, melyet már el!bb ["780-ban] megfosztottak külön
magistrátusától, a mindinkább er!sböd! németség által háttérbe szorittatik; "838-ig
német volt a hivatalos nyelv, a társalgási nyelv, a szinészet, a szellem, s német volt
majdnem kivétel nélkül a városi felesketett polgárok neve.  Végre "838. évben
városunkba is kezdett a felébredt nemzeti szellem, kivált az akkoriban hatalmas
vármegye emberei útján beszivárogni; ekkor jelent meg a városi hatóságtól az els!
magyar nyomtatott irat  egy rend!rkapitánysági hirdetmény alakjában, melyben a t.
cz. közönség felkéretik inasaikat és kocsisaikat oda utasitani, hogy a szinházi el!adás
végét [ ] a mellékutczákban várják meg és csak a portás hivására hajtsanak a kapu elé,
nehogy szerencsétlenség történjék! Persze  teszi hozzá Geml, nem részletezve,
hogy miféle szerencsétlenségre gondol  a t. cz. színházi »el!kel!« közönség
kedvéért történt meg e csoda, melynek soraiban a megyei urak és a vidéki
nagybirtokosok, mint állandó [színházi páholy]bérl!k többségben voltak.5
Valóban ne firtassuk most, mire is célzott Geml f!jegyz! úr idézett soraiban,
hiszen találgatásoknál egyébre nemigen futja adatainkból (ugyanúgy
gondolhatunk például utcai balesetveszélyre, mint a helyi lakosok és a vidéki
jövevények közötti, akár a tettlegességig fajuló esetleges szóváltások
kockázatára). Az viszont az idézett szövegrészb!l (is) eléggé valószín"nek
látszik, hogy a polgári (német) város és a nemesi (magyar) vármegye
kezdetben nem volt tökéletes összhangban egymással, inkább úgy tetszik (a
valóságnak megfelel!en), mintha két külön struktúrát (rendet) alkotnának.6
Most azt javaslom: ugorjunk néhány évtizedet, s nézzük meg, miként
értelmezte 1931-ben  történelmi távlatban és országos léptékben 
szociológiailag és társadalomlélektanilag egyik legkiválóbb múlt századi
szaktörténészünk, Mályusz Elemér (18981989), bánsági el!dei egy
évszázaddal korábbi helyzetleírását. Tegyük ezt annál is inkább, mert szövege
nemcsak mondandójukat emeli meg, hanem reményeink szerint mindnyájunk
kezébe  e sorok íróját is beleértve!  olyan er!s fény" lámpást ad, amely a
látszólagos ellentmondások megvilágításával írásunk mondanivalójának
befogadását is jelent!sen megkönnyítheti. Mályusz mélyenszántó elemzése7
Könyvnyomdai Müintézet, Timisoara, 1924. (továbbiakban: GEML 1924.), valamint GEML Josef:
Alt-Temesvár im letzten Halbjahrhundert "870"920. Denkschrift von Josef Geml gew. Bürgermeister.
Helicon, Timi#oara, 28808. 1927.
5 GEML József: Temesvár sz. kir. város népességi statistikája [sic!] az "890. évi népszámlálás
eredményei és a népmozgalmi adatok alapján. Nyomatott Csendes Jakab könyvnyomdájában,
Temesvár, 1894. 20. (továbbiakban: GEML 1894.) Ez utóbbi passzus Berkeszinél így szerepel:
Persze, ez a t. cz. közönség a vármegye urai és a vidéki birtokos nemesség volt, kik a színházban állandó
bérl!k voltak. BERKESZI (1900): 86. Vö. BÖHM II. 135-136.
6 BERKESZI (1900): 82. Vö. BÖHM II. 135-136. Lásd ehhez SZABÓ László gondolatébreszt!
összefoglalóját: Rendi és polgári társadalom. Jászkunság, 2000/2. 73-86.
7 MÁLYUSZ Elemér: A magyarországi polgárság a francia forradalom korában. A Bécsi Magyar
Történeti Intézet Évkönyve. Els! évfolyam  Jahrbuch des Wiener Ungarischen Historischen Instituts.
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így fest: Bár a magyarországi polgárság jórésze, a legalsó és középs! réteg egyaránt
német volt, a vezetés mégis a magyarság kezében nyugodott. A középkorban Nyugat- és
Észak-Magyarország városai szinte tisztára német jelleg#ek s a török uralom megsz#nése után újra települ! alföldi és dunántúli városaink sem magyar származásúak közül
nyerik els! lakosaikat; Temesvár éppoly kevéssé, mint Buda vagy Pest. A már megalakult városokba azonban lassan-lassan kezd a magyarság is betelepülni, f!leg a szegényebb nemesség. Kezd!dik ez a népmozgalom a XVII. század els! évtizedeiben, amikor
a török el!l menekül!, földönfutóvá lett alföldi nemesség nyer védelmet és otthont a
fels!magyarországi városok falai között s folytatódik a XVIII. században e küls! kényszer megsz#nése után az újjáéled! dunántúli és alföldi városokban, ahová most már a
szegényebb birtoktalan nemességet, amelynek számát az örökös török harcok idején b!ven osztogatott nemesítések is tetemesen növelték, a megélhetés gondjai vezetik. A magyar jogi felfogás szerint ugyanis nemességét senki sem veszítheti el azért, mert iparossá lett, holott Lengyelországban az ipar#zés éppen úgy társadalmi süllyedést vont maga után, kiközösítést a nemesség tömegéb!l, mint Franciaországban is déroge à
noblesse.8 A magyar nemes tehát lehet kisiparos, élhet kezemunkája után s emellett nemesi kiváltságait sértetlenül megtarthatja. Így a városok nagy vonzóer!t gyakorolnak a
nemesség azon részére, amely földbirtok hiányában nem élhet falun. A beköltöz! nemesség el!kel!bbjei, hosszabb fejl!dés eredményeképen, tagjai lesznek a városi társadalom
azon vezet!rétegének, amelyb!l a tanácsok tagjai és a tisztvisel!k kikerülnek. Ezt a vezet!csoportot [id!vel] elmagyarosítják, de egyszersmind a nemesi életfelfogás és gondolkozás rabjaivá is teszik azt, mondhatnók, elnemesítik;9 most már a német származású
családok városi tisztségeket visel! tagjai is nemességet igyekeznek szerezni.  szögezi
le Mályusz. Kissé lejjebb  Werner Sombart klasszikus kapitalizmustörténetére
Erster Jahrgang. Károlyi Árpád közrem"ködésével szerkeszti Angyal Dávid igazgató. Budapest,
1931. 225282. Részlegesen újraközölve: Magyarország társadalomtörténete a "8"9. században.
Szerkesztette FARAGÓ Tamás. Dico KiadóÚj Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2004. I. köt. 250257. (továbbiakban: MÁLYUSZ 1931.) Az el!zményekhez lásd FÜGEDY Erik: A befogadó: A középkori magyar királyság. Történelmi Szemle, 1979/2. 355-376. (különösen: 367. és 369.)
8 KUTRZEBA Stanislaus: Grundriss der polnischen Verfassungsgeschichte. (Nach der dritten
polnischen Auflage übersetzt von Wilhelm Christiani), Puttkammer Möhlbrecht, Berlin, 1912. 94.
156. HOLTZMANN, Robert: Franzözische Vervassungsgeschichte (von der Mitte des neunten
Jahrhunderts bis zur Revolution]. München u. Oldenbourg, Berlin, 1910. 485. (Mályusz saját 
tanulmánya szövegében a 6. számú , általunk kiegészített jegyzete! IN: MÁLYUSZ (1931): 229.
9 Az én kiemeléseim!  B-KB. Err!l egy feledésbe merült alapos tanulmányában
különvéleményt fogalmaz meg Oszetzky Dénes: [ ] túlhatározottnak kell tekintenünk Mályusz
Elemér elgondolását a városi tanácsok elnemesedésér!l [ ] Revizióra szorul azon elképzelés is  folytatja
helyesbítését Oszetzky , mely a városi követeket a nemesi érdekek követésével vádolja meg. Ha ilyesmi "790ben el! is fordult, az nyilván az akkori er!sen kilendült köznemesi hangulatban talál magyarázatot, de
semmiesetre sem általánosítható. Helyesbítend! az említett szerz! [Mályusz E.] azon elgondolása is, mely a
városi követeknek a liberális politikához kész (?) csatlakozását hasonló okokból próbálja levezetni [ ]
OSZETZKY Dénes: A hazai polgárság társadalmi problémái a rendiség felbomlásakor. I. Városi polgárjog 
II. Városi hatóság. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1935, 124. (a 213. számú
jegyzetben). (továbbiakban: OSZETZKY).
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hivatkozva10  ekképpen helyezi globálisabb összefüggésbe megfigyelését: A
nemesi gondolkozásmódnak ez a túlsúlyra jutása a polgárság körében, talán magyar
specifikumnak"" volna nevezhet!, mivel Dél- és Nyugat-Európában megállapíthatólag
az ellenkez! fejl!dés ment végbe. Itt a nemesség elpolgárosodása"2 következett be, szinte
ugyanakkor, amid!n nálunk a fentebb említett átalakulás körvonalai ütköztek ki.13
A valóság ez esetben is bonyolultabb volt, lett légyen Mályusz Elemér
nemzedékének nemcsak egyik legtehetségesebb, de egyszersmind
legolvasottabb
és
legszorgalmasabb
historikusa.14
Szövegének
megszerkesztésekor nem kerülhetett ugyanis kezébe egyik, akkor még szinte
tökéletesen ismeretlen kortársa és kollégája, a breslaui születés", német
10 Werner SOMBART: Der moderne Kapitalismus, Duncker Humblot, München-Leipzig, 1919.
I/2. 852. (Mályusz saját  szövegében a 7a. számú , általunk kiegészített jegyzete! IN: MÁLYUSZ
(1931): 229.
11 A magyar társadalmi fejl!dést éppen az különbözteti meg a nyugatitól, ahol nemcsak a városi
polgárságot, de még a falusi földm#vel! osztályt sem lehet figyelmen kívül hagyni az aktív politikai tényez!k
közül, hogy ez a nagyszámú nemesi réteg, a szegény nemesség, amely t. i. gazdaságilag jobbágysorban élt,
személyes nemesi jogait azonban meg!rizte, volt az a tömeg, amely már nem puszta mozdulatlan anyag, de
még nem is m#velt, öntudatos, amely vezethet! s amelynek hivatása, hogy az ügyes vezet! szavának súlyt
adjon. MÁLYUSZ Elemér: A helytörténeti kutatás feladatai, Századok, 1923-1924. 538-566. (Vö. a 13.
sz. jegyzettel is!) Lásd err!l újabban SOHAJDA Ferenc: A kisnemesség a kortársak szemével. Egy
társadalmi kategória konstrukciója. IN: K. HORVÁTH Zsolt-LUGOSI András-SOHAJDA Ferenc
(szerk.): Léptékváltó társadalomtörténet. Tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére, Hermész Kör Osiris, Budapest, 2003. 268-276.
12 Utólag valószín"nek tarthatjuk, hogy Mályusz eme szellemes  de, mint utóbb kiderült: nem
teljesen eredeti  párhuzama ihlette 2002-es esszékötetünk címét is! BORSI-KÁLMÁN Béla:
Polgárosodott nemes avagy (meg)nemesedett polgár. Írások a nemesi polgárisodás témaköréb!l. Jelenkor
Kiadó, Pécs, 2002. (továbbiakban: B-KB 2002.) A további kutatásokhoz nélkülözhetetlen: H.
NÉMETH István: Polgár vagy nemes? A városok nemesi rend# lakosainak problematikája a fels!magyarországi városszövetség tevékenysége tükrében. Korall, 2002/9. 79-106. Lásd még u!: Várospolitika
és gazdaságpolitika a kora újkori Magyarországon. (A fels!-magyarországi városszövetség). 1-2. köt.
Gondolat  MOL. Budapest, 2004. (Vö. a következ! jegyzettel is!)
13 MÁLYUSZ (1931): 228-229. (Az én kiemeléseim!  B-KB.) Mályusz lejjebb még
meger!síti alaptételét: [ ] csaknem minden városunkban, mell!zve Debrecent s még egy-két
határozottan magyar jelleg# helyet, német volt a lakosság zöme, mégis a vezet! csoport magyar
származása és nemesi gondolkodása  ez a magyar specifikum  a városokat mindenkor a magyar
törekvések szolgálatába állította. Az egyes városokon belül csak ezeknek a vezet! csoportoknak a
felfogása, állásfoglalása volt a dönt! s a tanácsteremben hozott határozataiknak a nagy tömeg
engedelmeskedett, noha a házak legtöbbjében német szó hangzott. Uo. 230. [II. József korában] [ ] a
polgárság középs! rétege természetesnek találta a nemesi csoport uralmát. Uo. 235. Az emberek
tehát nemcsak nem idegenkednek a nemesi szellemt!l, hanem ellenkez!leg, szívvel-lélekkel vetik
magukat alája. Ez a közhangulat elsimítja a polgárság két fels! rétege között a mult súrlódásainak
emlékét és a nemesi réteg uralmát a városokban az eddiginél is természetesebb jelenségnek tünteti fel.
Mert ugyan melyik polgárban támadna ellenkez! érzés, amikor ugyanaz a köznemesség szab irányt az
országban az események fejl!désének, amelyb!l az ! városának vezet!i is kikerültek! Uo. 236. Lásd
err!l újabban CZOCH Gábor: A reformkori urbanizáció és a polgárság megítélésének kérdései cím"
értékes tanulmányát. IN: CZOCH Gábor: A városok szíverek. Tanulmányok Kassáról és a
reformkori városokról, Kalligram, Pozsony, 2009. 15-38.
14 Alakjához, témaválasztásaihoz és konfliktusaihoz lásd SOÓS István: Utószó cím" írását, IN:
MÁLYUSZ Elemér: Magyarország története a felvilágosodás korában. Szerkesztette, az utószót és a
jegyzeteket írta SOÓS István. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 350-362.
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anyanyelv", kés!bb Franciországban, majd Angliában alkotó Norbert Elias
(18971990) alapm"ve, az Über den Prozess der Zivilisation15, jóllehet annak
alapkoncepciója és els! változata16 nagyjában-egészében ugyanakkor
keletkezett, mint a magyar történész tanulmánya. Más megközelítésb!l, eltér!
módszerekkel s nagyobb kutatási anyag alapján is szerfelett bonyolult
társadalomtörténeti és társaslélektani kérdéseket vetett föl, s próbált
megválaszolni. Most az ellenpontozás, valamint mondanivalónk alaposabb
kifejtése érdekében Elias a francia (és részben az angol), illetve a német
polgárisodás17 alapfogalmait  a civilizáció és a kultúra mer!ben más
15 E korszakalkotó szociológiai munka 1939-ben jelent meg németül, francia fordítása két kötetben látott napvilágot: I. La civilisation des moeurs (1973); II. La dynamique de lOccident (1977). Magyar változatát
lásd ELIAS, Norbert: A civilizáció folyamata. Szociogenetikus és pszichogenetikus vizsgálódások. Fordította
Berényi Gábor. Gondolat Kiadó, Budapest, 1987. (továbbiakban: ELIAS.) A szerz! itt mond köszönetet
Bárdi Nándornak, hogy a nemesedés/polgárosodás összeurópai folyamata Mályusz Elemér és Oszetzky
Dénes által a múlt század harmincas éveiben elemzett magyar változatának jobb (árnyaltabb) megértéséhez szükséges alapvetést 2005 februárjában  akadémiai doktori disszertációjának a Bibó István Szellemi Kör által rendezett munkahelyi vitáján  a figyelmébe ajánlotta.
16 Elias 1930-tól Karl Mannheim tanársegéde volt a frankfurti egyetemen s három évvel kés!bb
itt nyújtotta be  habilitációs értekezés formájában  nagyszabású kutatásának els!, gépiratban
fennmaradt változatát: Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Adels, des
Königtums und des Hofes, vor allem in Frankreich des XVIIten Jahrhunderts, Habilitationsschrift in
Soziologie, 1933. címmel. Lásd uö.: La société de cour, Flammarion,Paris, 2008. V. oldal, 2. sz. jegyzet,
Roger Chartier el!szavából.
17 A fogalmat  nemesi polgárisodás alakban  TÓTH Zoltán: A rendi norma és a keresztyén
polgárisodás. Társadalomtörténeti esszé, Századvég, 1991/23. 75-131. és TAKÁCS Péter: Adalékok a
nemesi polgárosodás útveszt!ihez (Egy szolgabíró politikai portréja a dualizmus korában), IN: SOMOGYI
Éva - BURUCS Kornélia: Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok Hanák Péter 70. születésnapjára 
Verbürgerlichung in Mitteleuropa. Festschrift für Péter Hanák zum 70. Geburtstag, Budapest, 1991. MTA
Történettudományi Intézet, 5771. tanulmányainak címéb!l vontuk el (a továbbiakban: Hanákemlékkönyv.), és ebben az értelemben használtuk 2002-es esszékötetünk alcímében és gondolatiságában, valamint 2006-os monográfiánk koncepciójában: BORSI-KÁLMÁN Béla: A Bánság és Temesvár a
századfordulón és az els! világháború el!estéjén. IN: B-KB (2002): 35-144. illetve u!.: Öt nemzedék és ami
el!tte következik
A temesvári Levente-pör "9"9"920, Noran Kiadó, Budapest, 2006. (továbbiakban: BKB 2006.). A régiesen írt fogalom  a polgárisodás  egyik általunk ismert els! formáját  keresztény
polgárisodás alakban  EÖTVÖS József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra. II. kötet.
Az el!szót írta S$TÉR István. A szöveget gondozta, az utószót és a jegyzeteket írta OLTVÁNYI
Ambrus. Magyar Helikon, Budapest, 1981. 5. lapján találtuk meg, de Oltványi szerint nem 1854-ben,
hanem 1855 februárjában keletkezett. (Itt kell azt is megjegyezni, hogy a német nyelv" fogalmazvány
fordítója  Szalay László  még a keresztyény polgárisodás alakot használta s ekként vette át  Eötvös
nagy m"vének 1902-es negyedik kiadása II. kötetének els! oldaláról  Tóth Zoltán is! Második,
tudomásunkra jutott el!fordulása hét évvel korábbi, Kemény Zsigmondtól származik: [ ] meg kell
gy!zni Európát, »hogy fajunk legalkalmasabb azon 5.000 négyszeg mérföldön, hová a nyugoti polgárisodás és
keleti barbariész közé inklaváltaték, rendezni a szabadságot, fejleszteni a jóllétet, táplálni a közmíveltséget.«
KEMÉNY Zsigmond Pest, júl. 10-én. Pesti Hírlap, 1848. július 11. cím" cikkéb!l idézi FILEP Tamás
Gusztáv: A kultúra tehénhiml!je. Kemény Zsigmond a nemzetiségi kérdésr!l "837 és "860 között. Pro
Minoritate, 2005/Tél, 117-152. cím" tanulmányában. (Az én kiemelésem!  B-KB.). A korabeli
fogalomhasználat megértéséhez megkerülhetetlen HALMOS Károly: Polgár  polgárosodás  civilizáció
 kultúra. A társadalomtörténet alapvet! kategóriáiról a XIXXX. századi lexikon- és szótárirodalom tükrében
cím" összefoglalója, Századvég, 1991/2-3.131-168. Lásd még Reinhart KOSELLECK: Elmúlt jöv!. A
történeti id!k szemantikája, Atlantisz, Budapest, 2003. 140-141. valamint KÖVÉR György: Középrend vagy
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fogantatású és tartalmú kategóriáit  egybevet!, számunkra is igen fontosnak
tetsz! megállapításaiból s értékítéleteib!l idézünk: Mindebb!l igen világosan
kit#nik az eltérés a német fejl!déshez, s ezáltal a német fogalmi apparátushoz képest:
látható, hogy Franciaország feltörekv! értelmiségi középrétege udvari körökben forog, s
ezáltal az udvari-arisztokratikus hagyományhoz köt!dik. Ennek a körnek a nyelvét
beszéli és alakítja tovább. Viselkedésének és affektusainak, meghatározott
módosulásokkal, ez a hagyomány a mintája. Fogalmai és eszméi semmiképpen sem
egyszer#en csak az udvari arisztokrácia fogalmainak ellenfogalmai. Ez az értelmiség, az
udvari körökben elfoglalt társadalmi helyzetének megfelel!en, az udvari arisztokratikus
fogalmak, például a »civilizáltság« eszméje köré kristályosítja ki politikai és gazdasági
követeléseivel kapcsolatos további elképzeléseit, melyek jórészt távol állnak a német
értelmiségéit!l  lévén annak más a társadalmi helyzete, következésképpen
tapasztalásmez!je is , vagy legalábbis nem olyan id!szer#ek a számára.
A politikailag viszonylag aktív, legalábbis bizonyos részeiben reformbarát és végül
rövid id!n át forradalmár francia polgárság, viselkedését és affektusmintáit tekintve, a
régi rendszer építményének szétrobbanása után is er!sen az udvari hagyományhoz köt!dött; az arisztokratikus és a középrendi körök közötti szoros érintkezés nyomán
ugyanis az udvari szokásrendszerb!l sok minden már jóval a forradalom el!tt középrendivé vált. Így érthet!, hogy Franciaországban a polgári forradalom a régi, politikai
rendszert szétzúzta ugyan, de a szokásrendbeli hagyomány egységét nem.18
Miel!tt folytatnók az Elias-szöveg citálását, néhány részletet máris tisztáznunk
kell, legalábbis át kell ültetnünk a mai (és magyar) fogalomtárba: ha az általános
magyar történészi közfelfogásból indulunk ki, akkor az a következtetés adódik,
hogy a francia polgárság, legalábbis annak  mai szóval  véleményformáló és
(további) mintaadó értelmiségi szegmense nem a köznemességhez simult, mint
kényszer"ségb!l Magyarországon a honorácior (s kés!bb, ha nem is mindig
közvetlenül, jó néhány városi, polgári érdek", s polgárisodóban lév!) réteg, hanem
közvetlenül a párizsi udvari arisztokráciához,19 ami ugyebár magyar olvasatban
vagy képtelenség, vagy eleve az elnemzetlenedés következményével és ódiumával
jár. Ha pedig Mályusz gondolatmenetét vesszük alapul, akkor odajutunk, hogy a
középosztály(ok)? Társadalomteremt! fogalomalkotás Magyarországon a reformkortól az els! világháborúig
Századok, 2003/5. 1165. nyomán  GYÁNI Gábor fejtegetéseit is 2005-ös tanulmányának elején
GYÁNI Gábor: Vagyon és polgár, avagy a vagyonos polgár a diskurzusban. IN: ANGI János és ifj. BARTA
János (szerk.): Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. Multiplex KiadóDebrecen University Press
KftDebreceni Egyetem Történeti Intézet, Debrecen, 2005 278-279. 277-279. Vö. a 23. és a 38. számú
jegyzettel is!
18 ELIAS: 158-159. (Az én kiemelésem!  B-KB.) Vö. Eberhard SCHMITT: Polgári Forradalom volte a francia forradalom? Történelmi figyel! 2. Mítosz és valóság. Tanulmányok a francia forradalomról. A
kötetet válogatta és szerkesztette: MADARAS Éva és PAPP Imre. KLTE, Debrecen, 1991. 35-46.
19 B!vebben Norbert ELIAS: Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums
und der höfischen Aristokratie mit einer Einleintung: Soziologie und Geschichtswissenschaft. Hermann
Luchterhand Verlag, Neuvied und Berlin, 1969. Soziologische Texte, Band 54. (Francia fordítása: La
société de cour, Calmann-Lévy, Paris, 1974. II. kiad. 1985. Flammarion.
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francia polgárság már azel!tt észrevétlenül és szervesen elnemesedett, miel!tt az
ancien régime lebontásához, majd az új jakobinus-republikánus üdvtörténet 
további következményként a le principe des nationalités (a modern nemzeteszme
versus államnemzet/nemzetállamiság)  megteremtéséhez és világ-, vagy
legalábbis kontinensméret" elterjesztéséhez ténylegesen hozzáfogott volna. Ha így
áll a dolog, máris van egy támpontunk, miért érezték oly ismer!snek és
rokonszenvesnek Napóleon hajdani ágensei a hungáriai viszonyokat és kivált a
régi vágású magyar nemeseket a 19. század els! évtizedében. 20
Nem kevésbé érdekfeszít! az sem, amit a (sziléziai) német származású tudós
szül!hazájának középrétegeir!l fejt ki: A politikailag teljesen tehetetlen, ám szellemileg
radikális német értelmiségi középréteg kialakította saját, tisztán polgári hagyományát, mely
messzemen!en különbözött az udvari-arisztokratikus hagyománytól és annak mintáitól, s
ha mindabban, ami a "9. században német nemzeti jellegként lassacskán a felszínre bukkant,
bizonyosan volt is polgárivá vált nemesi érték, mégis a német kultúrhagyomány és a német
viselkedés széles területein ez a sajátosan középrendi jegy maradt uralkodó, mivel a polgári
és arisztokratikus körök hangsúlyosabb társadalmi különállása, következésképpen a német
szokásrendszer viszonylag er!teljes nem egységes volta (értsd: töredezettsége, egyenetlensége, sokszín#sége) még sokkal a "8. század után is fennmaradt.
A francia »civilisation« fogalomban éppannyira tükröz!dik a francia polgárság sajátos szociális sorsa, ahogy a »kultúra« fogalomban a németé.21
E szövegrész tanulmányozása egyel!re két tanulsággal gazdagít bennünket: ezek
szerint nemcsak a francia (és a brit), hanem a német társadalom korszer"södésében
is jelen vannak a polgárivá vált nemesi értékek, más szóval a magyar polgári
átalakulás-modernizáció is hasonló rugóra jár, mint a francia és a német, a különbség
pedig csupán (ezek szerint) annyi, hogy a nemesi és polgári minták, hagyományok,
magatartásmódok és az ebb!l kijegecesed! férfi- és n!típusok-karakterek más-más
id!ben rögzültek, elemeik (alkotórészeik) másmilyen arányban szervesültek,
keveredtek, vagy csupán  a krónikus id!hiány miatt (mint Magyarországon) 
felemás módon egymásra torlódtak, ennélfogva nem is ugyanazt jelentik  és
mindenütt más, egyedien különböz!, a nemzeti karakter kulcsát is tartalmazó a
kódrendszerük. De lássuk most, miben is ragadható meg  el!ször egy 18. századi
francia kortárs értelmezésében, majd Norbert Elias szakszer" kommentárjában  a
német középosztályos specifikum: A német nemes g!gös és büszke, néha egészen a
gorombaságig. Tizenhat szálláshelyét!l felfuvalkodva, melyeket mindig kész bizonyítani,
megveti mindazokat, akiknek nincs ugyanilyen vagyonuk [tkp. tulajdonuk]. Ritkán fordul el!
20 Lásd err!l b!vebben KECSKEMÉTI Károly: Témoignages français sur la Hongrie à
lépoque de Napoléon "802-"809  Francia leírások Magyarországról Napoleon korából "802"809.
Institut Imre Nagy de Science Politiques, Bruxelles, Fontes rerum hungariaes in archivis
extraneis, series dedicata in memoriam Zoltán I. Tóth). Vö. B-KB 2006, 192-198. (és a hozzá
tartozó jegyzetek.).
21 E. d. MAUVILLON: Lettres Françoises et Germaniques, London, 1740. 398. és a köv. l. (Eliasnál:
Els! fejezet, 14. lábjegyzet, im. 122. és 813.)
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 folytatja (E. d. Mauvillon) , hogy rangon alul kötnek házasságot. De nem kevésbé ritka az
is, hogy egyszer#en és barátságosan érintkeznek a polgár egyénekkel. S ha már megvetik a
velük való együtthálást, még kevésbé keresik a társaságukat, akármilyen érdemeik legyenek
is.22 Ez a 17-18. századi német nemesség megcsökött mentalitását megörökít! leírás
sokban emlékeztet Pulszky Ferencnek a reformkor el!tti magyarországi (kivált
felföldi) állapotokat rögzít! társadalomrajzára: (a köznemesi vélekedés) Tisztességes
állásnak csak a földbirtokosét tartotta, ki hivatalt nem visel, senkit!l nem függ, ez az igazi úr.
Különbséget itt nem tett a nagyobb vagy kisebb birtok, hanem legföljebb a család régisége;
egyébiránt erre is inkább családi összeköttetéseknél adtak valamit, mint társaságban, mert az
egyenl!ség érzete áthatotta az összes birtokos nemességet, az úgynevezett táblabírákat, kik
ugyanazért kerülték a mágnások társaságát, mint kik akár aranykulcs, akár hivatal s családi
összeköttetés következtében az udvartól függnek, különben is jobbaknak tartják magukat a
többi nemességnél, s kasztot formálnak már azáltal is, hogy egymást tegezik, s együtt tartanak
[ ] Egyébiránt azt, aki kormányhivatalt vállalt, nem tekintették többé jó hazafinak, csak
megyei választott tisztség volt megegyeztethet! a hazafisággal. Az ügyvéd, az orvos szintén
beléillett az úri társaságba, ha nem is volt nemes, hiszen honorácior23 volt mindenesetre [ ],
de azért mégsem tartották egyenl!nek, mert függésben élt [ ] Legtöbb becsülete volt köztük
azoknak, akik a megye gy#lésére jártak, és gyakran táblabíráknak neveztettek ki. A keresked!,
még ha nemeslevele volt is, csak polgárnak tartatott; ezek s a tanárok, papok s városi
házbirtokosok alkották a magasabb polgári társaságot, külön a céhbeli kézm#vesekt!l, kik
majszter uram címmel szólittattak meg, s ismét külön társaságban éltek egymással. A
polgárság s a nemesség közt alig létezett tettleg a jus connubii, megtörtént ugyan néha, hogy a
nemesember fia elvette a gazdag polgár leányát; de azt, hogy birtokos nemes család leánya
nem-nemeshez menjen férjhez, hallatlan botránynak, családi csapásnak tartották. E részben
csak a katonatiszt24 iránt tettek kivételt, ezeket társadalmilag egyenrangúaknak nézték az
22 ELIAS: 159-160. (Az én kiemelésem!  B-KB.) Vö. Ö. KOVÁCS József: Az újkori német
társadalomtörténet útjai. Csokonai Kiadó, Debrecen, 2004. (különösen: 85-99. (továbbiakban: Ö.
KOVÁCS 2004.)
23 Lásd err!l, például HECKENAST, Gustave (Gusztáv): Les roturiers intellectuels en Hongrie, "780
"848. cím" feledésbe merült értékes tanulmányát. Revue dHistoire Comparée, 1948/1. 53-76. Vö.
UNGÁR László: Szempontok a magyar polgári osztály kialakulásának vizsgálatához. Századok, 1942/13. 306328. (különösen: 326-328.), valamint  szélesebb kitekintéssel  HAJNAL István: A kis nemzetek
történetírásának munkaközösségér!l. I. közlemény. Századok, 1942/13. 1-42. Vö. GYÁNI Gábor fontos,
újabb kelet" tanulmányával is: A középosztály társadalomtörténete a Horthy-korban. Századok, 1997/6. 12651302. és KÖVÉR György: Középrend vagy középosztályok? Társadalomteremt! fogalomalkotás Magyarországon a
reformkortól az els! világháborúig. Századok, 2003/5. 1118-1168. Még újabban: u!.: A magyar középosztályteremtés programjai és kudarcai. Fogalomtörténeti áttekintés a reformkor végét!l a nagy válság kezdetéig. IN:.
KÖVÉR György (szerk.): Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon a "9. század elejét!l a 20.
század közepéig. Századvég Kiadó, Budapest, 2006. 77-160.
24 Lásd ehhez, egyebek között: HAJDU Tibor (szerk.): A magyar katonatiszt ("848"945). MTA
Történettudományi Intézete, Budapest, 1989. Társadalom- és m"vel!déstörténeti tanulmányok 5.
HAJDU Tibor: Tisztikar és középosztály a dualizmus korában. MTA Történettudományi Intézete,
Budapest, 1991. El!adások a Történettudományi Intézetben. U!: Tisztikar és középosztály "850-"9"4.
Ferenc József magyar tisztjei. História, MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 1999. DEÁK
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urakkal. De a nemesség nemcsak lefelé, hanem fölfelé is elzárkózott [ ] a társaság
[társadalom] élesen el volt különítve különböz! osztályokra, melyek egymással érintkeztek
[ugyan], de soha egészen össze nem olvadtak.25
Ez után következzék Elias okfejtése (amely jó néhány vonatkozásban Pulszky
idézett, valamint Oszetzky alább citálandó állásfoglalására is érvényesnek t"nik
föl): Ezt a számtalan tanú által meger!sített, különösen magas társadalmi válaszfalat
nemesség és polgárság között kétségkívül er!sen meghatározta az is, hogy mindkett! élete
aránylag sz#kös, jólétük foka viszonylag alacsony volt; mindez a nemességet a
leger!teljesebb elzárkózásra és a származás állandó kimutatására [értsd: kivagyiságra]
késztette, mert ezek voltak a legalkalmasabb eszközök a kiváltságos társadalmi helyzet
fenntartásához, másfel!l pedig eltorlaszolták a német polgárság el!l a legfontosabb utat,
amelyen a nyugati országokban a polgári elemek felemelkedése, a vegyes házasság és az
arisztokrácia részér!l történ! befogadás megtörténik: a pénz útját.26
És mi volt a helyzet Temesvárott?
Ez eddig elmondottak alapján nagyobb tévedés veszélye nélkül
megkockáztathatjuk: a két réteg (rend)  a többségében szintén nem-magyar
István: Volt egyszer egy tisztikar. A Habsburg-monarchia katonatisztjeinek társadalmi és politikai története
"848-"9"8. Gondolat, Budapest, 1993. SZAKÁLY Sándor: A magyar katonai elit "938"945. Magvet!
Könyvkiadó, Budapest, 1987. Nemzet és Emlékezet. U!: Honvédség és tisztikar "9"9"947. Válogatott
írások "9842002. Ister, Budapest, 2002. Szakály Sándor Válogatott M"vei. Vö. SZABÓ János: A
magyar katonatársadalom újkori öröksége. Hadtörténelmi Közlemények, 1993/4. 118-146.
25 Lásd PULSZKY Ferenc: Életem és korom. Sajtó alá rendezte, az el!szót és a jegyzeteket írta
OLTVÁNYI Ambrus. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1958. I. köt., 73-74. Érdekes adalék, hogy
PUKÁNSZKY Béla: Német polgárság magyar földön. Niederhauser Emil bevezet! tanulmányával. Lucidus
Kiadó, Budapest, 2000. Kisebbségkutatás Könyvek, (továbbiakban: PUKÁNSZKY.) cím" munkájában
Pulszkyt elpolgárosodott köznemes-nek mondja, ugyanakkor a bécsi nagypolgári mili!b!l származó
Pulszkyné rajongását a magyar nemesi életvitel (kedvesség, el!zékenység, patriarkális vendégszeretet
stb.) és értékvilág iránt tipikusnak tekinti. PUKÁNSZKY (2000): 55. és 57. Legalább ilyen tanulságos,
hogy Jászi Oszkár  Leo Thun osztrák gróf Pulszky Ferenccel németül folytatott vitáját interpretálva és
részlegesen citálva  emígy jellemzi Kossuth hajdani londoni emiszszáriusát: Ez a finom elméj#, nagym#veltség#, tót származású magyar európéer semmikép sem volt képes felfogni, hogy a tót nép önálló kulturéletre törekedhessék, mert »a szláv nép a civilizáció legalsó fokán áll, nemessége magyar, a polgárok f!büszkesége, hogy ha született szlávok is, németeknek lássanak, s igy nagyrészt csak vagyontalan protesztáns [sic!] papok maradnak meg a
szláv irodalom támaszául.« Jászi értékelése: Ez a vita értékes lelki dokumentum, mert mutatja, hogy a magyar
nemességet nemzetiségellenes magatartásában nemcsak faji és osztályg!g vezette, hanem sokakban a nemzetiségi
kérdés hibás koncepciója, az uj demokratikus éra hatásainak tulbecsülése is! JÁSZI Oszkár: A nemzeti államok
kialakulása és a nemzetiségi kérdés. Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1912. 322. 1. jegyzet. Ez,
értelmezésünkben, annyit tesz, hogy Kossuthék, mint ez ma már csaknem közismert  jóllehet ugyanez a
tény a szomszédnépek történetírásában változatlanul Érisz almája , túlságosan is a francia (jakobinus)
nemzetállam megvalósíthatósága modernnek és demokratikusnak, mi több, nagylelk"nek érzett eszméje
b"vkörében éltek. Lásd err!l b!vebben 2006-os könyvünk (B-KB 2006.) harmadik, Epilógus cím" részét.
26 ELIAS: 122. Vö. Ö. KOVÁCS (2004): 90-93. Lásd err!l még SÁRKÁNY Mihály-SOMLAI
Péter: A haladástól a kontingenciáig. IN: SOMLAI Péter (szerk): Az evolúció elméletei és metaforái a
társadalomtudományokban. Gedeon Péter, Pál Eszter, Sárkány Mihály és Somlai Péter tanulmányai.
Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 11-52.
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(f!ként délszláv) eredet", de magyar tudatú és er!sen magyarosodó
birtokos nemesség és az els!sorban német (sváb) gyöker" városi polgárság
 között Temesvárott a 19. század közepe táján még korántsem
beszélhetünk holmi eszményi harmóniáról. Inkább arra gyanakodhatunk,
hogy a Mályusz által megrajzolt árnyalt, okadatolt s érzékletes trend  ti. a
szepességi (cipszer), nyugat-magyarországi és pest-budai német polgárság
alulmaradása
a
zömében
(magyar)
nemesi
vezetés"
városi
magisztrátusokkal szemben, a nemesi értékvilág, szellemiség és
politikacsinálás diadala a közéletileg passzív, öntudatlan, behódolt
polgárság27 felett  a nagyfokú bánsági német (sváb) túlsúly és a birodalmi
adminisztráció meg-megismétl!d! elszakítási man!verei együttes
eredményeként, nyilván sokáig nem vagy alig érvényesült28 Temesváron,
legalábbis kezdetben. Inkább azt feltételezhetjük, amit Mályusz egyik
szakmai ellenlábasa, Oszetzky Dénes fejtett ki általánosságban  a sorok
között nagynev" pályatársával hol vitázva, hol egyetértve  a Geml által
megörökített temesi csetepaté mélyebb okairól: A városi tanácsok
nagyarányú elnemesedése mindenesetre szintén hozzájárul azon válaszfal
építéséhez, mely e testületeket a polgári rétegekt!l elkülöníti. Nem jelenti azonban
másfel!l azt  szögezi le Oszetzky , hogy a városi kormányzat vezet! szerve
ezáltal a nemesség érzelmi közösségébe léphetett vagy a nemesi politika céljai
szolgálatába állott volna. A városi magistrátusok részér!l meg lett volna ugyan a
hajlandóság  csatlakozik ! is Mályusz alaptételéhez  egy ilyen
egybeforradásra. Hisz !k, kik a nálunk általános nemesi, helyesebben »úri« életideál
gyakorlati formáját megközelítették, már elszakadtak a kispolgári életformától és 
hangsúlyozza Pulszky föntebb citált eszmefuttatásához nagyon
hasonlatosan , ha nemesi praerogativát nem is érhettek el, legalább is a
honoratiorok közé tartozóknak érezték magukat. Ez utóbbiakat pedig a városi és
megyei el!kel! nobilitás egyenrangúnak ismerte el, magához vonta.
A neves német/francia szerz! föntebb idézett er!sen negatív német(országi)
27 Vö. BELLÉR Béla: A magyarországi németek rövid története. Magvet!, Budapest, 1981. Gyorsuló id!,
79. és 89. Ezt a tételét egy ízben, Schmidt Gizellának a szepességi németszlovák együttélést vizsgáló
etnográfiai kutatásaira támaszkodva, Mályusz nyersebben is megfogalmazta: A német alsóbbrend#nek
tartja a polyákot [itt: szlovákot!] és messzire kerüli a vele való társas érintkezést. A szepesi németek a "9.20.
században míg magyar impérium alatt éltek, szívesen magyarosodtak el, olvadtak be egy fejlett kultúrájú szellemi és
népi közösségbe, s ez a hajlamuk tette !ket fogékonnyá arra, hogy német dalkincsükbe a magyar elemeket is átvegyék
és beolvasszák. Ha a szlovákságtól elzárkóztak, ebben az alacsonyabb kultúrfoktól való idegenkedés vezette !ket.
MÁLYUSZ (1994): 125. Vö. PUKÁNSZKY (2000): 13. 19-20. 25. 36-37. 49. 77-78. 81-82. 106. 151. 181.
Végeredményben, ha az értékskála túloldaláról is, ugyanezt állítja  a számban kicsiny, a gyenge és félénk
polgárok meghunyászkodásáról s az uri viselkedés iránti utánzási hajlamáról szólva  Horváth Zoltán
is. Lásd HORVÁTH Zoltán: A magyar századforduló. A második reformnemzedék története. Gondolat Kiadó,
Budapest, 1961. 34-35.
28 Vö. PUKÁNSZKY (2000): 73. 129-131. 150. 164-165. (Ellenpontozásként lásd 106.!).

68

Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves, ELTE, Budapest, 2010

látleletét Oszetzky magyar(országi) vetületben még tovább súlyosbítja, amikor az
általa is kívánatosnak tartott összeolvadás (érdek-, érték- és ízlésközösség, hasonló
világfelfogás kialakulása) nehézségeit taglalva, s talán akaratlanul a majdani
dzsentri egyik ellenszenves tulajdonságára is rátapintva, így ír: A gátló ok inkább a
nemesi részr!l adódott, éspedig f!kép a nobilis társadalomnak a városi tanácsokkal szemben
érzett, már említett lenézésében analizálható ki. A vagyonos, m#velt nemesség e
magistrátusok egyes, f!kép szintén nemes tagjait befogadta ugyan, de a testületekkel
általában nem osztotta rokonszenvét. Bens!séges jóviszony kialakulásának városi
magistrátus és nobilitas közt a már felsorakoztatottakon kívül egyébként is több körülmény
állt útjában  elmélkedik Oszetzky, akárha maga is szemtanúja lett volna a kétfajta
temesi közönség föntebb ismertetett afférjának. A kiélezett rendi jogok világában a
városi és megyei jurisdictiok állandó súrlódása, nemesi és polgári jogok  ez utóbbiak véd!
képvisel!je csak a tanács maradt, bármennyire is átitatta azt a nobilis virus  gyakori
ütközése mind lehetetlenné tesznek ilyesmit.29 Tegyük rögtön hozzá, hogy az
idegenkedés minden jel szerint kölcsönös volt, amit a nyelvi (etnikai) különbség
csak tovább növelt. Szabó István írja egy helyütt, hogy az 1830-as évek elején
Temesvárott a németszerbromán [polgári] lakosság sorai között alig volt magyar s itt a
városi tanács "835-ben a magyarul levelez! vármegyével szemben tiltakozott a
helytartótanácsnál, mivel polgárai között a magyar nyelv eddig alig élt.30
Ugyanezt a szociológiailag teljesen érthet! folyamatot  az egymással nehezen
elegyed! kétnem" (és többnyelv") világ sajátosságait s annak társaslélektani
következményeit  Berkeszi István (a bécsi udvar már említett adminisztratív
intézkedésein kívül) maga is természetes okokkal magyarázza Temesvár szabad királyi
város kis monographiája cím", 1900-ban megjelent kit"n! könyvében, és nagyjából az
17801840 közötti periódusról beszélve ekként írja le: Bél Mátyás "777-i
Compendiuma szerint a város katonai !rsége német, de magyar is b!ven van. Polgársága
sokféle nemzetiséghez tartozik, majdnem a mennyi a czéhe, annyi a nemzetisége. Mégis
legtöbb a német, keverve szerbekkel, magyarokkal, törökökkel; oláhok is b!ven vannak. "785ben már 65 nemes család lakott Temesvárott. Ekkor már számos magyarra találunk az
iparosok, keresked!k és kivált a napszámosok között. Az itt állomásozó Károlyi-, Eszterházy- és
Gyulay-féle magyar ezredek tisztikarában is számos magyar szolgált, de még több a legénység
soraiban. A XVIII. század végén a róm. kath. papság, a gymnasium kegyesrendi tanárai, egy
pár orvos és egyéb honoratior egészítették ki a csekély számú temesvári magyarságot. Az
29 OSZETZKY: 62. Lásd ehhez f!ként H. NÉMETH István: Polgár vagy nemes? A városok nemesi
rend# lakosainak problematikája a fels!-magyarországi városszövetség tevékenysége tükrében. Korall, 9.
szám, 2002/június, 79-106. Továbbá, b!vebben: u!: Várospolitika és gazdaságpolitka a kora újkori Magyarországon. (A fels!-magyarországi városszövetség.) 12. köt. GondolatMOL. Budapest, 2002. Legújabban u!: Az állam szolgái vagy a város képvisel!i? A központosuló várospolitika hatása a soproni politikai elit átrendez!désében. Soproni Szemle, 2007. 125-141.
30 SZABÓ István: A magyarság életrajza. Budapest, 1990. A Magyar Történelmi Társulat kiadása,
A Magyar Történelmi Társulat könyvei VIII. 238.
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iparosok között legmagyarabbak voltak itt is a csizmadiák, magyar szabók és a szíjgyártók
czéhei31  rögzíti a szerz! a feudális állapotokat, majd  nagyon is valószer"en
ragadva meg a mindenkori asszimilációs-integrációs folyamatok tényleges sodrát, s
mintegy 1880-ig uralkodó irányzatát  így folytatja leírását: Az a magyar iparos, a ki
állandóan Temesvárott letelepedett, nem sokáig bírta fenntartani nemzetiségét; csekély
kivétellel beleolvadt a többi nemzetiségbe32  állapítja meg a temesvári helytörténész.
Berkeszi ténymegállapításainak mintha csak illusztrációja kívánna lenni az a sokak
által ismert kultúr- és tudománytörténeti adat, miszerint egy fiatal, kolozsvári születés" mérnökkari tiszt, egy bizonyos Johann von Bolyai Lieut. im Génie Corps  ismertebb nevén: Bolyai János  elméjéb!l 1823. november 3-án ugyancsak a temesvári
er!dvárban pattant ki az egyetemes magyar tudomány szállóigéje: a semmiböl egy ujj,
más világot teremtettem.33 Másfel!l, mintegy véletlenül (?), a Bolyai János munkásságát az els!k között a nagyvilág számára is hozzáférhet!vé tev! temesvári származású kutató, Schmidt Ferenc nagyapja még egy Kováts nev# iskolamester volt a Székelyföldön. Apját viszont, aki építészként több ismert Bolyai korabeli temesvári épület
tervez!je és kivitelez!je [ ] és gyakran vállal munkát a temesvári katonai er!dítési munkálatoknál is, hogy, hogy nem, már Schmidt Antalnak hívták.34 A századvég sodró erej"
magyarosító hullámával szöges ellentétben, a könnyebb érvényesülés végett nyolcvan évvel korábban nem átallotta németesíteni t!sgyökeres székely családnevét.
Berkeszi különben ilyenformán örökíti meg erre vonatkozó saját személyes
tapasztalatát: Akárhány magyar nev# iparos van még most ["900-ban] is az id!sek
között, a ki nem tud magyarul.35 Ez utóbbi közlésb!l nyomban az a fontos
következtetés adódik, hogy a családnevek, bár utalhatnak visel!ik etnikai
eredetére, nem vagy alig igazítanak el a nemzeti identitás kérdésében, s
31 BERKESZI (1900): 81. Berkeszi szövege így folytatódik: Pesty Frigyesünk [a kiváló helytörténész-akadémikus, a Délvidék levéltári forrásainak valaha élt talán legjobb ismer!je] atyja szintén szíjgyártómester volt a Gyárvárosban. Uo. Pestyr!l b!vebben: BENK$ Samu: Temesvár tudós fia: Pesty Frigyes.
In BENK$ Samu: A helyzettudat változásai. M#vel!déstörténeti dolgozatok. Bukarest, Kriterion
Könykiadó, 1977. 289-304. ua. U!: Haladás és megmaradás. M#vel!déstörténeti tanulmányok. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979. 531-548.
32 BERKESZI: uo.
33 Lásd b!vebben TORÓ Tibor: Bolyai János temesvári új, más világa ("823. november 3.) emlékére.
Magister KiadóApáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda, 2003. Az idézet, eredeti
helyesírásban, vessz! nélkül!, a 9. oldalon. Bolyai hadmérnöki pályájáról lásd újabban, kimerít!
részletességgel, ÁCS Tibor: Bolyai János új arca  a hadi mérnök. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004. Magyar
Tudománytörténeti Intézet, Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 30. A Bolyai temesvári
tevékenységét és annak id!keretét rögzít! fejezet címe: 1. A temesvári helyi er!dítési igazgatóság mérnökkari
alhadnagya és új találmányai. 1823. szeptember 1. - 1826. április 10. 159-179. Erre a kiadványra az
Akadémiai Kiadó kit"n! szerkeszt!je, a 2006. január 2-án elhunyt Kormányos József hívta fel
figyelmünket, akinek már csak itt tudunk érte köszönetet mondani.
34 Vö. TORÓ Tibor: A temesvári és a nemzetközi Bolyai-kultusz genezistörténetéb!l. Korunk, 2002./11.
21. Lásd még ÁCS Tibor: 174. Még újabban (Schmidt Ferenc fényképével) TORÓ Tibor: Habent sua
Régi(j)óvilág. Regionális Honismereti Szemle, II. évf. 2007. 3. szám, 5-9. (arckép a 8. lapon).
35 BERKESZI (1900): 81.
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gyakorlatilag semmit sem mondanak a szóban forgó személyek tudatállapotáról
Minden esetre emez er!sen rendies állapotrögzítés(ek) olvastán, és a dualizmus
korának közvélekedése ismeretében komoly kételyeink támadhatnak mennyire
volt  lehetett-e egyáltalán?  !szinte Klapka, ha ismét felütjük a komáromi h!s
memoárját. Emlékiratai 5. oldalán ugyanis így elmélkedik elnémetesedett
morvaoszági felmen!ir!l, közelebbr!l a 18. században élt Jan Klapka cseh
tábornok viselt dolgairól (a családi legenda szerint a Temesvárra szakadt ág !se
lett volna): Vajjon csakugyan ennek a cseh nemesnek sarjadéka vagyok-e, vagy egyszer#
polgáremberekt!l származom? ez a kérdés  megvallom, nekem soha egyetlen álmatlan
éjszakát sem okozott; ellenben nagy elégtételemre szolgált az a tudat, hogy nagyatyám, a ki
Magyarországon új otthont talált, általán kedvelt és nagyrabecs#lt férfiú volt, és hogy
atyám szül!városának legintelligensebb, legjelesebb polgárai közé tartozott, a kiknek jólétéért
! sok éven keresztül minden erejével és teljes odaadással m#ködött.36 Hely hiányában itt
csupán utalunk rá: a der"s kiegyensúlyozottság aligha lehetett alapvonása a vitéz
generális szerfelett bonyolult személyiségének. Ellenkez!leg minden általunk
ismert tény alapján ez volt élete legnagyobb, megoldhatatlan alapkérdése 
egyszersmind iszonyatos er!vel kompenzálni próbált hendikepje!37
Mindez ama szónoki kérdést is fölveti: vajon mondhatjuk-e nyugodt szívvel
most, a 21. század els! évtizedének végén, hogy a nemesedés és polgárodás
dilemmája, egymásba fonódásuk, összeszöv!désük folyamata, kölcsönös
szociológiai és mentális összefüggésük vizsgálata, és emez problémaegyüttes  a
nemesi típusú polgárisodás  utóhatása a mai magyar nemzettudatra és
önszemléletre nyugvópontra jutott-e valahára a magyar történetírásban?38

36 KLAPKA: 5. (2. kiad. 30-31.) Vö. BERKESZI István: A temesvári könyvnyomdászat és
hirlapirodalom története. Csanád-egyházmegyei Könyvnyomda, Temesvár, 1900. 56-57.
37 Lásd err!l b!vebben BORSI-KÁLMÁN Béla: Klapka György, Genf és a románok, "847-"868. IN:
BORSI-KÁLMÁN Béla: A békétlenség stádiumai. Fejezetek a magyar-román kapcsolatok történetéb!l.
Osiris Kiadó, Budapest, 1999. Pro Minoritate Könyvek, 39-145.
38 Szintén terjedelmi okokból itt is csupán néhány többé-kevésbé elfeledett munkát jelölünk meg,
azzal a megjegyzéssel, hogy a magyar köznemesség kialakulása rendkívül hosszan elnyúló, több száz
éves folyamat volt, s bármennyire szeretn!k is, a reformkort megel!z! mintegy ötszáz év még elméletileg sem vethet! egybe emez egységesnek remélt ív  a nemesi típusú magyar társadalomfejl!dés 
újabb (modernizált) szakaszának tekintett 18481918 közötti alperiódusával (s kivált annak alig ötvenesztend!s aranykorával), hiszen  Kossuth szavaival (s a longue durée értelmében)  Nemzetek
történeteiben egy félszázad annyi mint egy óra, azaz szerves kifejléséhez a Történelem épp azt nem adta
meg, ami lényege: a zavartalan kibontakozáshoz szükséges (viszonylag nyugodt, hasznos) id!t.
MÁLYUSZ Elemér: A magyar köznemesség kialakulása. Századok, 1942/1-3. 272-305. 407-434. U!: A reformkor nemzedéke. Századok, 1923-1924. 16-75. Lásd még WEIS István: A mai magyar társadalom. Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1930. Lásd err!l HAJDÚ Tibor: Weis István középosztály-képe. IN:
Hanák-emlékkönyv, 97-108. Továbbá: KÖVÉR György: Kulturális rétegz!dés és társadalmi értékrend a
magyar középosztály történetében. Kósa László hatvanadik születésnapjára. IN: VONYÓ József (szerk.):
Társadalom és kultúra a "920. században. Tanulmányok. Pro Pannonia Kiadói AlapítványMagyar Történelmi Társulat, Pécs, 2003. Pannónia Könyvek, 35-44.Vö. 23. sz. jegyzettel is.
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Búr Gábor

„Anglia elvárja, hogy mindenki megtegye kötelességét”
(Egy történelmi évforduló hozadéka)

A

Bármennyire is nagyobbra tartjuk Mr. Southey verseit prózájánál, egy kivételt mindenképpen kell tennünk. A Nelson élete
minden kétséget kizáróan a legtökéletesebb és legpompásabb
minden munkája közül.
(Thomas Babington Macaulay)1

londoni The Times 1805. november 7-i száma szenzációs hírrel
szolgált: a brit flotta a dél-spanyolországi partok menti Trafalgárfoknál megsemmisít! vereséget mért az egyesült francia-spanyol
hajóhadra.2 A hírt az admiralitás els! lordja is csak el!z! éjjel kapta meg. A
gy!zelemre még október 21-én került sor, a korabeli hírközlés lehet!ségeit figyelembe véve a hír Angliába jutása azonban még így is gyorsnak számított.
1805. október 21-e reggelén, 6 óra 22 perckor a Cadiz partjai közelében tartózkodó brit flotta zászlóshajójáról a Csatára felkészülni! parancs érkezett a
többi 26 sorhajóhoz. A jelzést egy kivételével minden hajó vette, az Africa valószín"síthet!en a még sötét égbolt miatt továbbhajózott, hogy azután röviddel
kés!bb Északról csatlakozzon a flottához. 6 óra 44 perckor a Herminone francia
fregatt, amely az egyesült francia-spanyol flottától nyugatra vitorlázott, saját
zászlóshajójának, a Bucentaure-nak Az ellenség látótávolságban, a szélfel!li oldalon üzenetet továbbított. A két szembenálló flotta hajóin 47 ezer ember várta,
hogy a csata elkezd!djék. A spanyol-francia flotta ekkor 12, míg a brit flotta 22
mérföldnyire volt a spanyol partoktól. A legközelebbi szárazföldi pont a
Trafalgár-fok volt. A francia parancsnok, Pierre de Villeneuve admirális számolt a realitásokkal, noha több hajója, embere és lövege is volt, a harcedzett, jól
képzett angolokkal szemben kevés eséllyel mérk!zhetett meg. Ezért Napóleon
parancsa ellenére, hogy hajózzon Nápolyba és zavarja a földközi-tengeri brit
hajóforgalmat, az ellenség felt"nésére flottáját visszafordította. Az angol flotta
nem a tengeri hadviselés hagyományai szerint, hanem két támadóékbe fejl!dve
közelítette meg az így éppen Cadizba visszajutni igyekv! egyesült flottát. 11
óra 30 perckor küldte a brit flotta parancsnoka elhíresült üzenetét: Mr. Pasco,
szeretném tudatni a flottával: Anglia elvárja, hogy mindenki megtegye kötelességét.
(Mr. Pasco, I wish to say to the fleet: England expects that every man will do
his duty.)3 A reggeli er!s szél a nap folyamán elcsendesült, a flották felfejl!dése
Robert SOUTHEY: The Life of Nelson, London, 1896. 7.
The Times, London, Thursday, November 7, 1805. A hírt el!ször a The London Gazette különszáma közölte le egy nappal korábban, ám a kis példányszám miatt ténylegesen a The Times
híradása informálta a közönséget a gy!zelemr!l.
3 Walter RUNCIMAN: Drake, Nelson and Napoleon,. London, 1919. 235.
1
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lelassult. Az els! lövést a francia Fougeux adta le délben, majd a két angol ék
átvágta az ellenfél hajóinak sorát, s a következ! órákban mindkét oldalról
egymást követték a gyilkos sortüzek. A csata azonban hamar eld!lt, az egyesült flotta egyre több hajója vált harcképtelenné, egy hajó felrobbant, többen
megadták magukat. Maga Villeneuve admirális sem tehetett másképp. Délután
öt órakor a spanyol Gravina admirális, aki Villeneuve-t!l átvette a parancsnokságot, kiadta az utasítást a visszavonulásra, amely valójában menekülés volt.
A csata eld!lt, s az angoloknak minden okuk megvolt az ünneplésre, egy
közel két és fél éves tengeri hadjárat ért véget a Trafalgár-foknál. Britannia
Triumphant, a gy!zedelmes Britannia magasztalása a hír vételének pillanatában megkezd!dött. A történtekr!l els!nek beszámoló Times ugyanakkor a brit
veszteséglistát is leközölte, név szerint felsorolva minden, a csata másnapján a
parancsnokságot átvev! Collingwood altengernagy4 által az admiralitás felé
jelentett halottat és sebesültet, kezdve a sort mindjárt a flotta parancsnokával, a
már életében legendává vált5 Horatio Nelson admirálissal, akit zászlóshajója, a
Victory fedélzetén egy francia mesterlövész golyója sebzett halálra.6 Éppen erre
a veszteségre hivatkozva próbálták meg a franciák az els! hetekben saját gy!zelmükként beállítani a történteket, de a túlél!k visszaérkezése Franciaországba kihúzta a talajt az ilyesfajta manipulációk lába alól, majd az 1805. október
20-i ulmi,7 illetve a december 2-i austerlitzi diadalok után Napóleon számára
szükségtelenné is vált e minden alapot nélkülöz! propaganda. Collingwood
további két angol kapitány elestér!l is beszámolt, George Duff a Mars, John
Cooke pedig a Bellerophon parancsnoka volt. Érdekes történelmi véletlen,
hogy 1814-ben Collingwood trafalgári zászlóshajója, a Royal Sovereign vitte a
francia királyt, XVIII. Lajost Doverb!l Calais-ba, a Bellerophon pedig akkor került újra az események középpontjába, amikor 1815. július 15-én Napóleon
Rochefort-nál kapitányától, Frederick Maitlandtól kért angliai menedékjogot.
Napóleon három hetet töltött a hajó fedélzetén, anélkül, hogy Anglia földjére
léphetett volna, miel!tt a Northumberland Szent-Ilona szigetére szállította.
A trafalgári csatát követ!en napokig igen er!s vihar tombolt, s ez a francia
és spanyol hajók közül többet elsüllyesztett (a sérülések miatt csak három elfogott hajó bírta ki a viszontagságokat), de megnehezítette a helyzet pontos felmérését a brit flottánál is. A hajónaplók bejegyzései csak október 25-én említettek újra jó id!t. Jellemz!, hogy október 22-én Collingwood a flotta Nelson által
4 Nelson számára helyettese, Collingwood nemes bajtárs (noble fellow) volt, akinek hajója, a
Royal Sovereign els!nek csapott össze az ellenséggel. Ekkor mondta Collingwood saját zászlóshajója kapitányának, Edward Rotherham-nek híres mondatát: Mit nem adna Nelson, ha itt lehetne?
(What would Nelson give to be here?) Idézi: Walter RUNCIMAN: 237.
5 Alig múlt 20 éves, amikor kapitányi rangot szerzett. Az 1798-as abukiri tengeri ütközetet követ!en neve egész Európában ismertté vált, s akárcsak Napóleon a szárazföldön, felbukkanása
bárhol a tengereken különös hatással volt az ellenfélre. Lásd: Colin WHITE: Rediscovering Nelson,
History Today, October 2004. Vol. 54 Issue: 10. 5-6.
6 Walter RUNCIMAN: 267-268.
7 Az ulmi csatához f"z!dik az a  megalapozatlan  legenda, mely szerint az orosz seregek késéséért az eltér! osztrák és orosz naptárhasználat lett volna felel!s.
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vezetett felének veszteségeir!l még szinte semmit sem tudott. Például a Victory
57 halottja és 102 sebesültje közül jószerivel csak Nelson neve volt számára ismert.8 A végs! és teljes brit veszteséglista összesen 449 elesett és 1.241 sebesült
tengerész nevét tartalmazta, beleértve azokat is, akiket a Gibraltárból érkez!
hajók vettek fedélzetükre, s akik közül sokan napokkal, s!t hetekkel kés!bb
haltak bele a trafalgárnál kapott sebeikbe.9 A britek egyetlen hajót sem veszítettek, a 27 sorhajóból, 4 fregattból és egy-egy szkúnerb!l és barkból álló flottájukból. Magát az ütközetet kizárólag a sorhajók vívták, a kisebb hajók csak a
felderítésben és a süllyed! hajók legénységének kimentésében vettek részt. Az
egyetlen rendelkezésre álló szkúner, a 10 löveggel felszerelt Pickle vitte a csata
megnyerésér!l szóló hírt Angliába. A franciák és a spanyolok vesztesége öszszehasonlíthatatlanul nagyobb volt, a halottak, sebesültek és fogságba esettek
száma 10-16 ezer között mozgott.10 A 18 francia és 15 spanyol sorhajóból 9-9
süllyedt el, illetve került az angolok kezére október 21-én. A kés!bbi napokban
az angoloknak néhány további hajót sikerült még elfogniuk, néhányat pedig a
franciáknak és spanyoloknak kiszabadítaniuk, így a teljes veszteség a 33 sorhajó közül összességében 23 hajó volt, a fennmaradó tíz pedig beszorult Cadiz
kiköt!jébe. Legtöbbjük ott is maradt 1808-ig, Napóleon spanyolországi hadjáratáig, amikortól a franciák ellen kerültek bevetésre.
A csata után hét nappal az ell!tt árbocú, súlyos sérüléseket szenvedett
Victory-t bevontatták a gibraltári kiköt!be, ahol elvégezték a legszükségesebb
javításokat. November 4-én indult tovább Angliába, éppen azon a napon, amikor a Biscayai-öbölben még további négy, a csatából menekül! a francia hajó
volt kénytelen megadni magát. Az Ortegal-foki csata lényegében a trafalgári
ütközet meghosszabbítása volt, noha a négy sorhajóból álló angol flottaegységet vezet! Richard Strachan kapitány csak a foglyul ejtett franciáktól tudta
meg, hogy nem a Rochefort-i kiköt!t !rz! hajókkal ütközött meg.11 A Victory
csak jóval kés!bb érkezett ezekre a vizekre, de a francia partoktól távolabbi,
biztonságosnak számító útvonalon közelített az angol partokhoz. Fedélzetén
szállították Nelson holttestét is, Gibraltárig az elhíresült módon, a f!árbochoz
kötözött brandys hordóban, onnan tovább ólommal kiöntött koporsóban, amelyet szintén alkohollal töltöttek fel. Amikor a hajó a Temze torkolatához ért, a
holttestet kivették, tengernagyi egyenruhába öltöztették és az 1798-ban Napóleont Egyiptomba szállító francia sorhajó, a L'Orient12 f!árbocából készített ko8 I have yet heard of none others. Még nem hallottam a többiek fel!l  írta Collingwood az els!
jelentésében. The Times, London , Thursday, November 7, 1805.
9 #ket nem a tengerbe temették, hanem a szikla déli tövében kialakított Trafalgár-temet!be,
ahol sírjaik máig fennmaradtak.
10 A pontos veszteséglista elkészítése a flotta felbomlása és a nagyszámú dezert!r miatt is lehetetlen volt.
11 Mark ADKIN: The Trafalgar Companion: A Guide to History's Most Famous Sea Battle and the Life
of Admiral Lord Nelson, Aurum Press, London, 2005. 531-534.
12 A L'Orient eredetileg a Dauphin-Royal nevet kapta, a forradalom alatt Sans-Culotte-ra keresztelték. Az abukiri tengeri ütközetben a franciák zászlóshajója volt, felrobbant és elsüllyedt.
Árbócának darabját Nelson ajándékba kapta egyik kapitányától.
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porsóba fektették. 1806. január 6-án Greenwich-ben ravatalozták fel. Három
nappal kés!bb látványos küls!ségek között szállították a Temzén Londonba a
koporsót. Teste szinte szakrális jelent!ségre tett szert, jellemz!, ahogy egy londoni lap 1805. november 6-i méltatásában fogalmazott: Egyik szemét Calvinál
veszítette el, egyik karját Tenerife-nél, s minden alkalommal bizonyítást nyert, hogy
egész testét és lelkét hazája tulajdonának tartotta.13 A tengerrel és a flottával mindig is bens!séges viszonyt ápoló f!város díszkivilágítással búcsúzott az ünnepelt h!st!l, akit január 9-én a Szent Pál katedrálisban helyeztek örök nyugalomra. A temetésen százezres tömeg vett részt, a flotta tucatnyi admirálisát és
mintegy száz kapitányát is beleértve. Az udvar, a parlament és a kormány egyaránt sokat költött az eseményre, amely Austerlitz után politikailag különösen
nagy jelent!ségre tett szert. A ceremónia királyi volt, lényegében a III. György
1789-es betegségekor kidolgozott forgatókönyvnek megfelel!en jártak el. A
nagy tömeg és a katonák, tengerészek jelenléte a franciák elrettentését éppúgy
szolgálták, mint a saját önbizalom er!sítését, akárcsak a skót felföldiek szerepeltetése, amely egyben a közös brit öntudat megtestesítére is alkalmas volt.14
Az esemény történelemformáló jelent!sége már a kortársak számára is világos volt. Els!sorban azért, mert Napóleon számára végleg ellehetetlenítette a
brit szigetek invázióját. Napóleon válasza a kontinentális zárlat kihirdetése
volt, amely sem hatékonynak, sem kifizet!d!nek nem bizonyult. Az utókor
számára az invázió meghiúsításánál sokkal többr!l van szó, a talán legsarkosabb megfogalmazás szerint Trafalgárral Napóleon elveszítette a háborút, csak
még nem fogta fel. A császár nem neheztel hajói elvesztéséért  üzente Napóleon,
ám legnagyobb problémája nem az volt, hogy azok nem az általa képzelt módon, dics!séggel vesztek el, hanem sokkal inkább az, hogy a további tengeri
vállalkozások Franciaország számára mer! fantáziává váltak. Ennek pedig
olyan káros következményei voltak, amelyeket nem lehetett a kontinensen aratott katonai gy!zelmekkel kiegyensúlyozni. Amikor pedig ott is fordult a kocka, ezek a káros hatások egymással összeadódtak. Ám akárhogyan is hatott
Trafalgár Napóleon és Franciaország hatalmára, ahhoz kétség sem férhet, hogy
ett!l a csatától számítódik az a megkérd!jelezhetetlen brit tengeri hegemónia,
amely a 19. századi Pax Britannica egyik alappillére volt. Trafalgár tehát ebb!l
a szempontból egy hosszú évszázadon át közvetlenül éreztette hatását. Az angol admiralitás számára 1889-ig magától érthet!d! volt az ott megszerzett fölény, amely a mindenkori riválissal szemben legalább behozhatatlan el!nyt biztosított. Lord Salisbury kormánya 1889-ben olyan törvényt fogadtatott el a parlamenttel, amely a brit flotta csatahajóinak számát az utána következ! két leger!sebb flotta (akkor a francia és az orosz) hasonló mutatóihoz kötötte.15 Az
admiralitás még az els! világháború alatt is a tengeri szupremácia b"vkörében
13 Timothy JENKS: Naval engagements: patriotism, cultural politics, and the Royal Navy, "793-"8"5,
Oxford University Press, Oxford, 2006. 198.
14 Laurence BROCKLISS, John CARDWELL, Michel MOSS: Nelson's grand national obsequies,
English Historical Review, Vol. 121, Nº 490, 2006. 162-182.
15 Lawrence SONDHAUS: Naval Warfare, "8"5-"9"4? Routledge, London, New York, 2001. 160-161.
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élt, arra számítva, hogy mint rendesen, az adott háború kimenetelét is a Royal
Navy dönti majd el. S!t, egészen 1916-ig, egy trafalgári méret" gy!zelem ábrándját kergette a németekkel szemben. A második, vagy a még nagyobb
Trafalgár azonban soha nem jött el.16 De maguk a németek sem tudtak szabadulni Trafalgár hatásától, flottaprogramjuk atyja, Alfred von Tirpitz abból  az
egyébként tévesnek bizonyult  feltevésb!l indult ki, hogy egy angol-német
összeütközés esetén a brit flotta szoros blokád alá vonja majd az északi tengeri
német kiköt!ket, úgy ahogyan Nelson tette Trafalgárt megel!z!en Cadiz kiköt!jével. Nelson (és Collingwood) éles franciaellenességét félreinterpretálva
Tirpitz az angolokat agresszív természet" népnek tartotta, akikkel az összeütközés elkerülhetetlen. Éppen Trafalgár tanulságaiból jutott arra a következtetésre, hogy Bülow kancellár 1900-ban megfogalmazott intelme, amely szerint
egy háború a britekkel Németországot a harmincéves háborúhoz hasonló következményekkel sújthatja, téves. Tirpitz gondolatmenete alapján a háború
megnyerhet! volt, mindjárt a legelején és éppen a tengeren, s ez b!séges kárpótlást ígért a tengerentúli kereskedelem és a gyarmatok id!leges elvesztéséért.17 Trafalgár a két világháború alatt is viszonyítási alap maradt a tengerészeti
stratégák számára, többek között a konvojrendszer kialakításában. Ebben az
összefüggésben nem is meglep!, hogy napjainkban is sok történész tartja
Trafalgárt a tengeri hadviselés stratégiai és taktikai értelemben legfontosabb
csatájának, amely Paul Kennedy megfogalmazásában a történelem valószín#leg
leghíresebb tengeri ütközetévé vált.18
Ez a hírnév természetesen nem magától jött, már a kortársak is derekasan
megdolgoztak érte. Az újságcikkek, röpiratok mellet nem kellett sokat várni az
els! terjedelmesebb munkák megjelenésére sem. 1810-ben már három szerz!t!l
is lehetett, igaz még rövidebb Nelson életrajzot olvasni. A kor ünnepelt angol
költ!je, Robert Southey már nyolc évvel a csata után készen volt a maga szintézisével, amelyr!l a szintén költ! és történész Macaulay a jelen cikk mottójául
választott idézetben oly fennkölten írt. Southey megrendelésre dolgozott,
munkájáért, amelyet maga is büszkén nevezett eulógiának, azaz dics!ít! írásm"nek, száz guinea honoráriumot kapott.19 Ám bánatára a kiadó a terjedelmes,
több mint 300 oldalas, Walter Scottnak ajánlott munkát két kötetben jelentette
meg, ami igen megdrágította, félt, hogy emiatt csak kevés példány kel el bel!le.
Ennek ellenére még életében többször újra kiadták, az igazi siker pedig halála
után jött el. Már az 1830-as kiadás is ezekkel a szavakkal kezd!dött: Nelson életét sokan megírták már 20 A bels! címlapon koszorús költ!ként21 szerepl!
Paul M. KENNEDY: Strategy and Diplomacy "870-"945, Fontana Press, London, 1989. 59.
ibid. 13-136.
18 Paul M. KENNEDY: The Rise and Fall of British Naval Mastery, Fontana Press, London, 1991.
146. (Az el!ször 1976-ban megjelent munkát 2004-ben a 200-ik évfordulóra újra kiadták.)
19 Száz guinea 105 fontot jelentett, ami nagy összegnek számított a korban, bár a font vásárlóereje az akkori háborús viszonyok miatt éppen 1813-ban volt mélypontján, s ezt az alacsony szintet
1917-ig nem is érte el újra. Lásd: House of Commons Library. Inflation: the value of the pound
1750-2005. Research Paper 06/09. http://www.parliament.uk
20 Robert SOUTHEY: The life of Nelson, London, 1896. 14.
16

17
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Southey nem csupán Macaulay dicséretét érdemelte ki, de a kor másik kiváló
történésze, Thomas Carlyle is hasonló szellemben nyilatkozott róla, s!t, még a
nagy ellenlábas Lord Byron is. Southey munkája közel egy évszázadon keresztül a legalaposabb Nelson életrajznak számított. 1926-ban Walter Summers forgatókönyvet írt bel!le, a Sir Cedric Hardwicke f!szereplésével készült Nelson
cím" filmhez. Nem ez volt azonban a téma els! megfilmesítése, már 1918-ban
forgattak hasonló címmel filmet Angliában, a háborúba belefáradt közönség
lelkesítésére. Ez utóbbi némafilm alapján készítette 1941-ben (újra háború!)
Korda Sándor Laurence Olivier (Nelson) és Vivien Leigh (Lady Hamilton) f!szereplésével a That Hamilton Woman cím" Oszkár díjas filmjét. E filmek
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Trafalgár és Nelson immár az egész világon ismert nevekké váltak, de ugyanakkor sok történelmileg hamis elképzelés
ered!jévé is váltak. Emma Hamilton szerepének felnagyítása mellett ilyen például az a sztereotípia, amely szerint Nelson admirális fekete kend!vel takarta
volna el a csatában sérült szemét.22
Robert Southey nyomdokain nem kevesen vágtak bele újabb és újabb Nelson életrajzok, illetve a trafalgári csata történetének megírásába, mai szemmel
inkább kevesebb, mint több sikerrel. Pedig igazán hálás volt a téma. Míg
Southey az ifjakat tanítóknak írta könyvét, utódai munkáit már maguk az ifjak
is bújták. Azonban csak a 19. század végén született újra korszakos m" a
tárgyban, s az is külföldi  amerikai  szerz! tollából. A navalizmus atyjának
számító Alfred Mahan23 1897-ben publikálta a Life of Nelson cím" kétkötetes
munkáját, amelyet a számára elismertséget hozó 1890-es m"ve (The Influence
of Sea Power Upon History, 1660-1783.) kiegészítésének szánt, saját könyve bevezet!jének szavaival, annak kikerekítésére.24 1896 márciusában Mahan éppen
e munkán dolgozott, amikor megtudta, hogy Lord Bridport, Nelson bátyjának
leszármazottja néhány levelet adott el a British Museumnak. E levelek tartalmát azonban meg sem próbálta megismerni, mivel az volt a véleménye, hogy
az addigra már kiforrott Nelson-képen azok mit sem változtatnának.25 A
trafalgári csata századik évfordulóját a megemlékezések mellett néhány újabb
Nelson biográfiával is megünnepelték. Kiemelkedik közülük Richard Holme
Horatio Nelson, England's sailor hero cím" munkája, nem is annyira tartalma 
új forrást nem használt a szerz!  mind inkább illusztrációi miatt.26 Az akkori
21 Ezt a ma már nem túlságosan hízelg! címet Southey éppen 1813-ban kapta, miután Walter
Scott visszautasította azt.
22 Minden életrajzírója megemlékezik arról, hogy 1801-ben Koppenhágánál ehhez a nem
látó szeméhez illesztette látcsövét, s ezért nem látta az !t visszarendel! zászlójelet, így nyert
végül csatát.
23 A tengeri hatalom evangelistája ahogyan sok kortársa nevezte.
24 Alfred Thayer MAHAN: The Life of Nelson: The Embodiment of the Sea Power of Great Britain,
Little, Brown, and Company, Boston, 1897.6.
25 Colin WHITE (ed.): Nelson: the New Letters, Boydell Press, National Maritime Museum and
the Royal Navy Museum, Woodbridge, Suffolk, Rochester, NY, 2005. XVII.
26 Richard H. HOLME: Horatio Nelson, England's sailor hero, Walter Scott Publishing Co.,
London, 1905.
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kiadás az antik könyvek kedvel!i számára ma is csemegének számít, gyakorta
találkozni vele internetes liciteken is.
Ahogy Holme és az !t követ! szerz!k példája is mutatja, az el!dök munkái
nem szegték kedvüket az újabb publikációktól. Ugyanakkor Nelson életét és a
trafalgári tengeri ütközetet már jó ideje a téma kutatói által lerágott csontnak
tekintik, amelyr!l már mindent tudunk, amit csak tudni érdemes. E meggy!z!dés szerint újabb, az eseményeknek esetleg más megvilágítást adó dokumentumok felbukkanásában még bízni is hasztalan volna. Mintha a történeti kutatásoknak is a képz!m"vészek példáját kellene követniük, hiszen Benjamin
West és William Turner a Trafalgári csatát ábrázoló képei után nevesebb fest!
már nem is igen próbálkozott az esemény megörökítésével.27 A csata közelmúltban megünnepelt bicentenáriuma azonban amellett, hogy jónéhány új és
újra megjelentetett kiadvánnyal (például ilyen Robert Southey The life of Nelson cím" klasszikusa is) gyarapította a Trafalgárról szóló, tényleg könyvtárnyi irodalmat, a kitartó és áldozatos kutatásnak köszönhet!en tudott valódi újdonságokkal is szolgálni. A brit Királyi Tengerészeti Múzeum (Royal Naval
Museum, Portsmouth) igazgatója, Colin White, akit kollégái Nelson admirális
földi képvisel!je címmel tiszteltek meg, az 1999-t!l 2005-ig futó kutatási program, a Nelson Letters Project vezet!jeként újabb és újabb, addig publikálatlan
levelet talált az angol, amerikai, dán és olasz levéltárakban.28
Az így összegy"jtött összesen 1300 levélnek, amely a teljes nelsoni hagyaték
ötödére rúg, nem mindegyike volt ismeretlen a történészek számára. Nagyobbik hányaduk már legalább egyszer átment a 19. századi szerz!k kezén, de !k
azokat publikálásra alkalmatlanoknak találták. Vagy azért, mert személyes
hangvételük ütközött a kor viktoriánus erkölcseivel, vagy azért, mert Horatio
Nelson emberi gyengeségeire világítottak rá. F!leg az utóbbi volt az, amely az
akkori felfogásba sehogyan sem illett, az abukiri és trafalgári h!s nem lehetett
27 West 1806-ban festette meg Nelson halála cím" monumentális képét, melyet alig néhány
hónappal a csata után saját házában tett közszemlére. Hatalmas tömeg volt kíváncsi a képre, amelyen Nelson a valósággal ellentétben nem a fedélközben, hanem a fedélzeten töltötte utolsó perceit,
s az idealizálás egyéb pontatlanságokhoz is vezetett. A képet ma a Liverpool-i Walker Art Gallery
!rzi. Turner magát a csatát festette meg 1824-ben elkészült alkotásán, középpontban Nelson zászlóshajójával, amelyr!l a híres tájképfest! még akkor készített vázlatokat, amikor a gy!ztes csatából
visszatért angliába. Turner képén a csata különböz! fázisai tolódnak össze, még egy, a csata másnapján elsüllyedt hajó katasztrófája is rákerült. A kép IV. György király 1822-es megrendelésére
készült, aki a jelent!s angol hadisikereket megörökít! galériát szándékozott létrehozni. Ma a m" a
Greenwich-i National Maritime Museum, Földünk legnagyobb tengerészeti múzeumának féltve
!rzött kincse. Napjainkban számtalan fest! kínálja a csatát ábrázoló képeit, s!t sorozatait, ám ezek
m"vészi értéke igencsak kétséges, annak ellenére, hogy e portékák általában a teljes történelmi hitelesség jegyében készülnek.
28 A 2009. januárjában elhunyt Colin White történészberkekben Nelson admirális és a trafalgári
csata kérdéskörében nemzetközileg is a legnagyobb tekintélynek számít, noha a Királyi Tengerészeti Múzeumban 1975-t!l eltöltött 34 év alatt mindössze egy tiszteletbeil doktori címet szerzett
(2004-ben, a Portsmouths-i Egyetemen), igaz, ehhez 2006-ban még a Királyi Haditengerészet tiszteletbeli kapitányi rangja is párosult. F!bb munkái: Victoria's navy: The End of the Sailing Navy (1981);
The Royal Navy in peace and war (1989); The Nelson Companion (1995); "797: Nelson's Year of Destiny
(1998); The Nelson Encyclopaedia (2002); Nelson: the Admiral, (2005); and Nelson: the New Letters (2005).
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sem gyarló, sem kétségek által gyötört személy. Manapság viszont éppen ez a
vonása teheti a történelmi személyiséget rokonszenvessé, valódi hús-vér emberré, így az ilyen tartalmú levelek közlése éppenséggel segít a Nelson-kultusz
fenntartásában. Mégsem ezek a már ismert és átértelmezett levelek szolgáltak
igazi meglepetéssel, hanem néhány a mintegy 500, addig a különböz! levéltárakban rejt!zköd!k közül, amelyek felkutatása a Nelson Letters Project f! célkit"zése volt. Már önmagában az a tény, hogy két évszázad kutatásai után még
mindig maradtak ismeretlen dokumentumok nagy érdekl!dést váltott ki. Tanulságos, hogy az évfordulóra jó el!re felkészültek, az ún. Nelson évtized
(Nelson Decade) keretében a szükséges anyagi források mindvégig biztosítottak voltak.29 Ez lehet!vé tette a sokszor sziszifuszi levéltári kutatómunka id!beni elvégzését. Még a szerencse is a projektben résztvev!k mellé szeg!dött,
például amikor 2004-ben Edinburgh-ben egy régiségkeresked! az egyik ház
gardróbjában Nelson által írt és hozzá címzett levelekre bukkant. A véletlen
felfedezés 25 ezer fontért azonmód árverésre került és sikerült a projekt eredményei közé emelni !ket.30 Nelson egy másik, a Földközi-tenger térségére vonatkozó kémjelentéseket tartalmazó levelét indigó-lenyomaton találták meg a
British Library régi tengerészeti évkönyveinek lapjai között.
További eredménynek számított, hogy a Nelson által parancsnokolt négy flottaakció, az 1798-as nílusi (Abukir), az 1801-es balti (Koppenhága), az ugyanazon
évi La Manch-csatornai (Channel) és az 1805-ös trafalgári flottaparancsai, illetve az
egyes hajók kapitányai számára adott parancsok el!ször kerültek publikálásra
együtt, kiegészítve a még eddig nagyrészt nem közölt levelekkel, amelyeket az
admirális saját helyetteseinek írt.31 Az említett dokumentumok persze nem változtatták meg sem a csatáról, sem magáról az admirálisról32 kialakított képet, csupán
cizellálták azt. Egy kivétel akadt, igaz, ez nem is levél volt, hanem egy már régr!l
ismert feljegyzés hátoldalán talált vázlat. A papiros abban a csomóban volt, amely
Nelson bátyjához, William-hez intézett leveleit tartalmazta. Maga a feljegyzés
azonban véletlenül keveredhetett oda. Valószin"leg a Navy Board33 egyik ülésér!l
29 Az egész világon, els!sorban a volt Brit Birodalom területén megrendezésre került számtalan esemény mellett a magában az Egyesült Királyságban a kiállítások, konferenciák, népünnepélyek és egyéb
2005-ös Nelson admirálissal kapcsolatos rendezvények felsorolása is oldalakra rúgna. Csak a londoni
Trafalgár-tér Nelson oszlopának felújítása csúszott át az évforduló utáni, 2006-os évre, ám ennek sem anyagi
okai voltak, hanem a roppant forgalmas tér általános megújításának részeként ekkorra lehetett beütemezni.
30 William LYONs: Lost Nelson letters found in the back of an Edinburgh wardrobe. The Scotsman,
November 17, 2004.
31 Colin WHITE (ed.): Nelson: the New Letters,. Boydell Press, National Maritime Museum and
the Royal Navy Museum, Woodbridge, Suffolk, Rochester, NY, 2005. XIV.
32 Horatio Nelson tényleges rangja a halálát hozó csata idején altengernagy volt, a közkelet"
admirális kifejezés, amely arab eredet" (amir al-bahr, tengeri parancsnok), olyan gy"jt!fogalom,
amellyel a flotta, illetve az egyes flottaegységek parancsnokait illetik. Amikor az Amiens-i béke
rövid 14 hónapja után Anglia újra háborúban állt Franciaországgal, Nelson a földközi-tengeri brit
flotta parancsnokaként a Vice Admiral of the White rendfokozattal húzatta fel zászlaját a Victory-n
1803. május 18-án. Ez a Királyi Haditengerészet ötödik legmagasabb rangja volt.
33 A Navy Board Nelson idejében a hadiflotta adminisztrációjáért felel!s testület volt, az Admiralitás mellett m"ködött.
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készült igen sietve, tartalmát tekintve a nem igazán fontos dokumentumok közé
sorolták. Colin White, akit 2000-ben a Greenwich-i Nemzeti Tengerészeti Múzeumnak (National Maritime Museum at Greenwich) kölcsönöztek ki, lelkiismeretesen újra átolvasott minden, már régen ismert dokumentumot is. Az adott feljegyzés hátoldalán elnagyolt vázlatra bukkant. Lehet, hogy már többen is látták !el!tte
a mindössze néhány egyenesb!l és szaggatott vonalból álló rajzot, de t!le ellentétben nem tulajdonítottak fontosságot neki. White a trafalgári ütközet sémáját fedezte fel a rajzon, amely természetesen nem volt megdátumozva, de minden bizonynyal 1805. szeptemberében keletkezhetett. Ez azt bizonyítja, hogy Nelson nem ösztöneire hagyatkozva bocsátkozott harcba az egyesült flottával, hanem nagyon is
tudatosan készült annak megsemmisítésére, mindent, még saját életét is kockára
téve ezzel. Egy régi vita végére kerülhetett így pont. Ennek ismeretében talán a
2002-ben a BBC egyik m"sorfolyamában a legnagyobb brit címért folyó versenyben Nelson, aki bekerült a tíz legnagyobb történelmi személyiség közé, talán még
jobb helyezést kapott volna.34
A kétszázadik évfordulónak volt azonban egy ennél is jelent!sebb hozadéka. A trafalgári csata újrajátszására már 2005 nyarán sor került, az id!járás
szeszéjeit kiküszöbölend!. Már júliusban felvonultak a dél-angol partok el!tt a
19. század legelejét idéz! vitorláshajók, s vele együtt korunk modern hadihajói.
A csata színhelyéül tudatosan nem a Trafalgár-fok közeli vizeket választották, s immár nem a britek csaptak össze a francia-spanyol flottával, hanem a
kékek a vörösökkel. Mondani sem kell, a három ország hajói mind a kék, mind
a vörös oldalon képviselve voltak, kiegészülve a Dániából, az Egyesült Államokból és Oroszországból jött vitorlásokkal.

34 A többiek az els! tízb!l: Isambard Kingdom Brunel, Charles Darwin, Diana Wales-i hercegn!, Oliver Cromwell, William Shakespeare, I. Erzsébet királyn!, Isaac Newton, John Lennon,
Winston Churchill. Az els! háromba Churchill, Brunel és Lady Diana került, majd a közönség szavazatai alapján Churchill kapta a legnagyobb brit címet.
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Dobszay Tamás

A

Miért nem szabadult fel a jobbágyság 1840-ben?

magyar liberalizmus els! sikerre esélyes reformkísérlete 1833-ban
annak a meglév! lehet!ségnek a törvénybe iktatására irányult,
hogy a jobbágyok urukkal ideiglenes vagy örökös szerz!désre
lépve pénzre válthassák a földesúri szolgáltatásaikat, s!t a földesúr
beleegyezésével
egy
kialkudott
összeg
fejében
akár
teljesen
megszabadulhassanak e terhekt!l. Az alsótábla által az úrbéri törvénycsomag
részeként elfogadott javaslat az enged!leges vagy önkéntes örökváltságról a
f!rendek ellenállása miatt csak többszöri vitatást követ!en került az uralkodó
elé, aki nem járult hozzá annak törvénnyé válásához. Az alsótábla reformer
követei még hosszas utóvédharcokban érveltek az örökváltság engedélyezése
mellett, végül azonban a követutasítások módosulása következtében a kísérlet
kudarcot vallott.
Ilyen el!zmények után meglep!nek t"nhet, hogy a következ!
országgy"lésen az alsótábla kerületi, majd országos ülése aránylag kurta
tárgyalás után szavazott többséget annak az úrbéri módosításnak, amely az
el!z!leg kiiktatott lehet!séget visszaemelte az úrbéri szerz!dések
szabályozásába, s!t ez alkalommal már a f!rendek is elfogadták az örökváltság
elvét, s csak a megvalósítás részletesebb kidolgozását kívánták. A törvény
megszületése részét képezte a rendek és az udvar, a reformtörekvések és a
konzervatív szándékok kompromisszumának, s egyben immár törvényi
garanciát nyújtott a megváltakozás eddig is gyakorolt
szokásának. A
következ! években valóban született néhány örökváltsági szerz!dés, de hamar
kiderült a kortársak számára, hogy az úrbéri rendszer kiiktatása, a
parasztságnak a jobbágyságból való kibontakozása ezen az úton igen lassan
haladhat el!re. A jobbágyközségeknek 1848-ig nem egész 1, a
jobbágyföldeknek pedig csak 1,89 százaléka esetében sz"ntek meg ilyen
módon a földesúri szolgáltatások. A jobbágyság egészének felszabadulása
1848-ra maradt.
A címben feltett kérdés azonban nem a váltságszerz!dések e csekély
mértékére és az érintett jobbágyok alacsony számára utal, hanem arra a tényre,
hogy az 1840-ben született törvény bet"je szerint valójában a szerz!döttek sem
szabadultak meg az alávetettség állapotából, azaz jobbágyi helyzetben
maradtak! A törvény megengedi ugyan, hogy a földesúr és jobbágy közti szabad
egyezkedés útján meghatározandó bizonyos általános somma fizetésével akár egyes
jobbágyok, akár egész községek földesúri tartozásaikat, szolgálataikat és adózásaikat (az
úri hatóság sértetlen hagyatván) tökéletesen és örök id!kre
megválthatják. A
zárójelbe szúrt megszorító kitétel szerint azonban a jobbágy személye felett
továbbra is érvényesül az úri magánhatalom. Igazságot nem az állam
képvisel!je szolgáltat neki, hanem az úriszék, a megváltakozott községet
közvetlenül nem a megye ellen!rzi, hanem az egykori uraság, akire háramlik
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az örökös nélkül elhalt jobbágy vagyona, s számos egyéb jogosítványt is
megtart a neki robottal, kilenceddel immár nem is tartozó jobbágya felett. A
személyi jogok csonkasága mellett nehéz volna a megváltakozottakat valóban
szabad embernek tekinteni.
Vajon miért nem kötötték egybe a kortársak az örökváltságot a jobbágyok
személyének egyidej" felszabadításával? Hiszen annak a helyzetnek a furcsa és
ingatag voltára, amely így el!állt többen már a viták során felhívták a
figyelmet. Az úrbéri törvényjavaslatokra adott királyi választ követ! tárgyalás
során 1834-ben az országos ülésen elnökl! személynök egyetértett a f!rendi
aggályokkal: a földesúri törvényhatóságnak fenntartása mellett, oly helyeken, hol az
örökös kötés után a földesúr messze távolságba költözik, ki nem kerülhet! a bírátlan lét,
s ebb!l ered! féktelenség.1
Az örökváltságot egyébként szóban nem ellenz! Széll Imre szerint is a
földesúri törvényhatóság fenntartása
puszta teherré változik, melyt!l menekedni
minden földesúr iparkodni fog, s így elszakadván a földesúri kötelék utolsó kapcsolata
egész alkotványunknak is romlására vezethetne. Mely súlyos következésnek csak
lehetsége is oly fontos dolog, hogy az összeköttetésben lev! kérdéseknek minden oldali
meghányását méltán kívánhatja, ami itt a jelen munkálatban nem történhetvén, Vas
megye követe tehát csatlakozott a f!rendek és a személynök véleményéhez,
amely szerint a kérdést ki kell venni az úrbéri viszonyok szabályozásából, és
csak a vele kapcsolódó ügyek elintézése után szabad eldönteni.2
Els! látásra joggal t"nhet úgy, hogy az örökváltságot ellenz!k
véleményében voltak megfontolandó elemek, valóságos jogi problémák. Mégis,
nem kisebb jogász, mint Deák Ferenc érvelt határozottan az ellen, hogy az
említett jogi akadályok az örökváltság törvénybe iktatását hátráltassák. Az
1834. szeptember 27-i kerületi ülésen éppen azzal érvelt a kérdésnek az
urbáriáléból kivétele, tehát halogatása ellen, hogy az úri hatalom fennmaradása
miatt éppen az úrbéri törvénykönyvbe való, mert itt intéztetnek el a jobbágynak
minden viszonyai, s az úri törvényhatóság még ezen örökös kiváltakozás mellett sem
sz#ntetvén meg, a jobbágyi kapcsolat minden esetre fenn marad.3
Az álláspont magyarázata, hogy az országgy"lés addigi menete alapján a
reformellenzék érthet!en tételezett fel a jogi érvelés szavai mögött másfajta
indítékokat. Kölcsey szerint valahányszor országgy#léseinken a kormány el!tt nem
tetsz! tárgy hozatott fel, a rendszeres munkákra igazítás volt a legmindennapibb mód,
mellyel félrevettetett. Itt van végre az országgy#lés, melyen e munkálatok vizsgálatba
vétetni elkezdettek, s a félrevetési mód annyiban változott, hogy a kedvetlen tárgy a kéz
alatti munkálatból a még kéz alá nem jöttre utasíttatik. Az ily utasítás nem egyéb, mint
szavakba burkolt, de okokkal nem támogatott megtagadás.4
S valóban, a jobbágyok részére javasolt, a feudalizmus lazítását célzó jogi
1 1834. nov. 10. országos ülés. KOSSUTH Lajos: Országgy#lési Tudósítások. Kossuth Lajos összes
munkái I-V. Budapest, 1948-1962. S. a. r: BARTA István. (továbbiakban: KLÖM) III. 676.
2 1834. november 10-i országos ülés, KLÖM III. 678-679.
3 KLÖM III. 559.
4 1834. november 10-i országos ülés az örökváltság tárgyában. KLÖM III. 681.
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engedmények eddigi sorsa alátámasztotta e vélekedést. Az úrbéri törvények
tárgyalásának kezdetén, 1833. áprilisában felmerült az a lehet!ség, hogy a
szolgáltatások megváltása mellett az országgy"lés tegye lehet!vé a jobbágy
részére a maga telkének megvásárlását örökös sajátságképpen, azaz teljes
érték" tulajdonként. A nem nemesek tulajdonszerzési jogának törvényi
biztosítását azonban nem sikerült elfogadtatni az alsótábla többségével, s így a
jobbágyfelszabadítás felé tett els! lépésként maradt a szolgáltatások
megváltásának engedélyezése. Utóbb a tulajdonszerzési jog ügye az úrbéri
javaslatok lezárása után a jogügyi munkálat tárgyalása során is elbukott.5
A tulajdonjog megadása tehát a jogi munkálatokra tartozónak min!sülve
szenvedett késedelmet, utóbb ellenz!i is a kapcsolódó jogi kérdésekre és a
földesúri tulajdonra hivatkozva akarták az örökváltságot ad calendas
graecas halasztani, s így a tárgyalások szövevényében az egyes operátumok
között teljesen elveszett volna a jobbágyfelszabadítás lehet!sége. Az
önmagukban logikus érvek a tárgyalásmód ismeretében és a maradiak
eddigi magatartásának fényében egyszer"en a halogatás szándékát voltak
hivatva leplezni.
Ezért törekedett arra a reformellenzék, hogy az örökváltságot, mint a
földesúri tulajdont nem érint!, így az úrbéri viszonyokat csak módosító, de
meg nem szüntet! cselekménynek mutassa. Somsics Miklós szerint az itt
javallott törvény az incapacitasnak [a nem nemesek tulajdonképtelenségének]
most fennálló gyakorlati magyarázatával sem ellenkezik, mert ezen magyarázat a nem
bírhatást [azaz a jobbágy tulajdonjogának hiányát] csak a valóságos nemesi javakra
terjeszti ki, a jobbágyi adózásoknak olyan megváltását pedig, mely mellett még a
földesúri hatalom is fennmarad, valóságos nemesi tulajdonnak senki sem mondhatja,
azaz a megváltakozó jobbágy nem lesz tulajdonos, csak a szolgáltatástól
szabadul meg. Hasonlóan érvelt korábban Borcsiczky István Trencsén követe,
aki római jogi magyarázatot is adott arra, hogy miért nem ellenkezik az
örökváltság a nemesség kizárólagos földtulajdonával és a nem nemesek
birtokképtelenségével. Minden proprietas Dominium directum et dominium utile
[azaz a vagyontárgyra irányuló egyenes és annak használatára vonatkozó
közvetett tulajdon] ezért ha a használati jogot és az érte járó szolgáltatások
megváltásának lehet!ségét megadják is a jobbágynak, a dominium directum
még felmaradt, t. i. a földesúri jurisdictio és az örökösödés.6 A reformellenzék tagjai
az örökváltság lehet!ségének elfogadtatása érdekében tehát taktikai okokból
azt hangsúlyozták, hogy a megváltás ellenére a nemesi tulajdon és ennek
jeleként az úri hatóság érintetlen maradt.
A következ! országgy"lés egész más feltételek közt vette el! ismét az
örökváltság kérdését. A reformellenzék meger!sítette pozícióit, s!t ekkor már a
konzervatívok körében is kialakult egy olyan irányzat, amely  Szepes megyének
az el!z! országgy"lésen kifejtett érveit magáévá téve  a földbirtokosok
1834. június 4. kerületi ülés KLÖM III. 2018-219.
SOMSICS: 1834. november 10-i országos ülés az örökváltság tárgyában. KLÖM III. 708.
BORCSICZKY: 1833. április 29. KLÖM II. 364.
5
6
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érdekében állónak és a rendszerrel nem ellenkez!nek ítélte, s ezért támogatta az
örökváltság engedélyezését. A korábban mereven ellenz! f!rendi táblán
reformer mágnások mellett a fontolva haladók alakulóban lév! újkonzervatív
csoportja Dessewffy Aurél vezetésével szintén támogatta ezt a törekvést. A viták
mégis sokban az el!z! tárgyalások menetrendje szerint alakultak és annak érveit
ismételték. Ugyanakkor egyes megyék továbbléptek. Szepes pl. az örökváltságot
támogatva, a vitában majd nem látja értelmét a földesúri hatalom fenntartásának
a megváltakozott helységek felett.7 Pest közvéleményének figyelmét pl. a
területén fekv! ama nagy mez!városok, szabad községek (Kecskemét,
Nagyk!rös, Ráckeve) irányították a kérdésre, amelyek felett már korábban
megsz"nt a földesúr hatalma. Pest megye magatartása azért is fontos, mert ekkor
már egyértelm"en vezérszerepet játszott a reformellenzék politikájában. A
vezérmegye állásfoglalását a szabad községek példája mellett az is befolyásolta,
hogy székhelyén, az ország f!városában csoportosult egy rendkívül er!s
reformelkötelezettség" nemesi csoport, amely el!remutató véleményével már
ekkor irányt szabott a megye politikai életének, s ezzel nagyban meghatározta a
többi követküld! megye véleményét.
A pesti követutasítást egy 1838-ban e célra kiküldött bizottmány
fogalmazta. Határozattá a javaslatot persze csak a közgy"lés emelhette (ez 1839
áprilisában történt meg), de a pótutasítások meghozatalában már nagyobb volt
ennek a sz"kebb csoportnak a szerepe.8 A kérdés az 1839. június 1. küldöttségi
gy"lésen került sorra. A 10. számú pótutasítás megfogalmazásában: Miután az
úrbér alatt lév! községek szervezetére nézve már törvény van, a magukat megváltott
községek és királyi városok szervezetét tárgyazó részét is a rendszeres munkálatoknak
sürget!leg intézni kell.9 A kezdeményezés egyszerre utal a fennálló szabad
mez!városok példájára, s a remélt örökváltsági törvény következtében
várhatóan felmerül! problémára.
Az önkéntes örökváltságot az országgy"lésen az 1839. szeptember 7-i
ülésen Békés megye követe, Wenckheim Béla vetette fel újra, míg Beöthy Ödön
már ekkor kényszerít!, tehát kisajátításszer", kötelez! örökváltságot
indítványozott. Míg az utóbbi kezdeményezést Deák is korábbi megvitatás
hiánya miatt korainak találta, az enged!leges megoldást több követ, Deák
mellett pl. a szepesi Mattyasovszky  az el!z! országgy"lés vitáira és
Kölcseyre emlékezve  melegen támogatta. A velük szemben nyilatkozók sem
7 A megye ilyen értelm" állásfoglalását felidézi az 1843-as utasítása is. MOL Regnikoláris
levéltár. Archivum palatinale secretum archiducis Josephi. Diaetalia. Instructiones ablegat. 1843.
XXI. (tévesen Pest alá sorolva.) 16. pont. a mult oszággy#lésre adott Utasítás megujittassék, és
indítványba hozassék, hogy a községeknek szabad alku mellett nem csak az urbéri tartozások, hanem
egyszersmind az uri hatóság . iránt örök, felbonthatatlan szerz!dések engedtessenek meg.
8 A bizottságnak ténylegesen is dolgozó tagjai voltak többek közt Dubraviczky Simon els!
alispán mint elnök, Széchenyi István, Ráday Gedeon, Fáy András, Benyovszky Péter, Lissovényi
László, Tahy Károly táblabírák, Simoncsics János másodalispán, Nyáry Pál f!jegyz!, Rákóczy
Endre és Gál József f!ügyészek, Zlinszky János f!szolgabíró. GALGÓCZY Károly: Pest, Pilis és Solt
törvényesen egyesült megye monographiája. Budapest, 1876. I. rész A megye múltja. 158-159.
9 Uo. 175-176.
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elvi kifogásokat hangoztattak, hanem több kapcsolódó törvény
rendezetlenségére hivatkoztak. A többség azonban  az el!z! országgy#lés után
új vitába ereszkedni nem kívánva, minthogy akkor minden lehetséges érv
elhangzott már  különösebb vita nélkül megszavazta a javaslatot.10
Az október 9-i országos ülésen egészült ki a tárgyalás a földesúri jogok
témájával: Vághy Ferenc Sopron város követe azt javasolta, hogy a
szolgáltatásokon kívül földesúri jogok is a megváltás tárgyai lehessenek. #
persze nem annyira az úri hatalomra, mint inkább a kisebb haszonvételekre
(kocsma- és mészárszéktartás, vásárvám, malomjogok stb.) gondolt, melyek
megvásárlása nélkül a megváltott helységekb!l királyi városok soha sem lehetnek.
Beöthy szerint viszont mivel nem remélhet!, hogy a községek szabadulása
olyan gyors folyamat lesz, hogy err!l már ekkor, azonnal intézkedni kelljen,
részér!l a kerületi szerkeztetést elegend!nek tartaná els! lépésre, mellyet jövend!re
mások is követendnek.11Vághyt azonban Deák és Klauzál mellett Szentiványi
Károly (Gömör) és Szentkirályi Mór (Pest) is támogatta. Utóbbiak hivatkoztak
saját megyéjük mez!városainak példájára és attól tartottak, hogy a megmaradt
regálékra formált jogok a volt földesurak örököseinek esetleg ürügyet
szolgáltatnak követelésekre az örökváltságon átesett községekkel szemben.
Arra a konzervatív érvelésre, hogy a többi kapcsolódó kérdést, így a földesúri
hatalom fennmaradását is rendezni kell, Bernáth Zsigmond (Ung) hasonlítja a
rendelkezést a vízszabályozáshoz: ott is csak kis öbölt ásnak s a víz maga fogja magának
a teljes medret kivájni.12 Ez utóbbi elv az egyik magyarázata, hogy a rendek
végül a földesúri hatalom kérdésével itt nem foglalkoztak. Remélték, hogy
mire a kérdés aktuálissá válik, kimunkálható a megoldás, de nem akarták,
hogy e viszonyok hosszadalmas tárgyalása és annak esetleges kudarca miatt
maga az örökváltság ügye ismét halasztást szenvedjen.
Az úri hatóság ügyét a f!rendek tolták a vita el!terébe. Október 24-én
elfogadták az örökváltság elvét, de az volt a véleményük, hogy ezen dolog
gyakorlati kivitelénél számos nehézségek és zavarok adják el! magukat, mert a földesúr és
jobbágy közti viszonyok
egészen megváltoznak. A zavarok elkerülése tekintetéb!l tehát
ott, hol kívántatik, új törvények alkotása vagy a régiek eltörlése szükséges. Különösnek
t#nik fel a F!rendek el!tt a Rendek azon elve, miszerint a föld, bár a szerkezetben a
jobbágy tulajdonának mondatik, mégis a földesúri hatóság azért megtartatik; mert ha
megváltás alkalmával a tulajdon a jobbágynak adatik által, akkor a földesúr és jobbágy
közt minden összeköttetés megsz#nt, és a jobbágy a földesúr mellett fog állani, nem pedig
10 KONKOLI THEGE Pál: Az "839-40. évi országgy#lés. I-II. Pest, 1847. I. 260-261. Konkoli Thege
a cenzúra miatt nem közölhette a felszólalók neveit, ezért a kerületi ülések menetének
rekonstruálásában és szónokainak azonosításában támaszkodtunk SZERENCS János
összeállítására: Az "839-ik évi országgy#lési jegyzetek. I-III. füzet Budapest, 1877-1878. (Kiadta
Szerencs János) folyamatos lapszámozással, az utolsó füzetben mutató.
11 Felséges Els! Ferdinánd ... Magyar és Csehországoknak e néven ötödik apostoli királyától szabad
királyi Pozsony városába "839-dik esztendei Szent-Iván havának 2-dik napjára rendeltetett Magyarország'
közgy#lésének jegyz!könyve I. Pozsony 1839. I. darab. A továbbiakban: (Ogy Jkv. 1839/40.) Az 1839.
okt. 9-i XLIV. ülés. 314- 316. Vö. KONKOLI THEGE I. 300. és SZERENCS: 182.
12 Uo. Ogy. Jkv. 1839/40. 319-321.
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alatta. Nincs tehát ezen elvnek alapja, akár úgy vétessék az mint jog, akár mint kötelesség.
Ha úgy vétetik mint jog, és a földesúr felügyelése megsz#nik, akkor annak az lesz a
következése, hogy ezen jog valaki másra megy által. Ki legyen pedig ezen más, az törvény
által elhatározandó Ha pedig úgy vétetik mint kötelesség, akkor lehet-e a földesúr
nyakába tolni egy oly kötelességet, minek semmi haszon nem felel meg? Ezért a
f!rendek teljesebb munkálat készítésére szólították fel a rendeket.13
A fels!tábla érveléséb!l egyes követek azt a következtetést vonták le, hogy
így maga az örökváltság törvénybe iktatása is lehetetlen. Gedeon Lajos
megyéje (Torna), felújított egy már korábban is hangoztatott aggályt, hogy az
összes föld jobbágykézre jut, s a nemesség a terhek viselésére képtelen lesz,
f!leg ha az örökségt!l megfosztott maradék még a földesúri hatóság kötelességével is
terheltetnék. Más megyék arra a következtetésre jutottak, hogy ha a megváltás
akadálya a földesúri hatalom, akkor egyszer"en azt is el kellene törölni. Mint
láttuk, így foglalt állást Szepes, de Thuránszky Péter (Liptó) is úgy
nyilatkozott, hogy a megváltási szerz!dés megkötése alkalmával a földesúr az úri
hatóságról is végképpen lemondhasson, és a magát megváltott jobbágy árvai vagyonára
nézve kijelelt kezelési és felel!sségi tehert!l felmentessék.14
A többség azonban  nem akarva e kérdés, valamint az !siség és a fiscalitas
folyományaképpen el!álló viszonyok taglalásába bocsátkozni  megmaradt az
el!z! javaslat mellett.15 A F!rendek megismételték véleményüket, de a rendek
kitartását látva hajlandónak mutatkoztak arra, hogy a javaslatot átengedjék.
Január 13-án tárgyalt üzenetükben az ezen törvény czikkel kapcsolatban lev!
tárgyak elintézésérül való gondoskodást
a jöv! országgy#lésre bízzák.16
Az örökváltsági vita a továbbiakban már csak a tulajdonjogi kérdések
(!siség, fiscalitás) körül folyt. Meg kell jegyeznünk, hogy a földesúri hatalom
vagy hatóság fogalmán az úriszéki bíráskodást értették, de tekintettel arra,
hogy az igazságszolgáltatás és az igazgatás nem vált el egymástól, ez egyben
mindig a községek feletti ellen!rzést is érintette. Mint a liptói indítványból is
látszik, a községi igazgatás keretébe illesztett gyámhatósági jogkört
beleértették a kortársak az úri hatóságba, s a községi pénzügyek ellen!rzését is
gyakran úriszék formájában végezte az uradalom. Végül az elöljárók állítása
körüli minden vita szintén az úriszék elé került els! fokon, így ha a földesurak
terheként az úriszéktartást emlegették is a f!rendek és a velük egyetért!k,
mindvégig a községi igazgatás felett gyakorolt hatóságot is értették alatta.
Ezért is lényegesek azok a javaslatok, amelyek az úriszékr!l szóló törvény
módosítása kapcsán az el!z! országgy"lés vitáinak gondolatait is hasznosítva
a földesúri hatalom korlátozására, megszüntetésére fogalmazódtak meg.17
13 KONKOLI THEGE I. 314-315. Ogy Ir. 1839/40. 71. sz. Az 53. orsz. ülés (1839. okt. 30.) írásai.
II. kötet 192.
14 Az 1839. november 22-i. LXI országos ülés. Ogy. Jkv. 397.
15 KONKOLI THEGE I. 370. és Ogy. Jkv. 1839/40. 398.
16 KONKOLI THEGE II. 39-40.
17 GERGELY András: A reformellenzék kialakulása és megszilárdulása ("830-"840). IN: MÉREI
Gyula (f!szerk.), VÖRÖS Károly (szerk.): Magyarország története "790-"848. (Magyarország
története 5.), 780.
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Szentkirályi Mór (Pest) az uraság büntet! hatóságának megvonását
indítványozta, s azt megyei tisztvisel!kre akarta bízatni. Küld!i ... a földesurat
ítélési és végrehajtási joggal megbízni nem akarnák hanem inkább minden hasonló
tartozások megtagadása esetére hol rögtöni ítélet és végrehajtás kívántatik, különös
tisztvisel!ket 'úrbéri biztosok' nevezet alatt felállítani óhajtanának. Szabolcs megye
követe, Bónis Samu, az úriszék helyett vagy megyei törvényszéket akart
állítani, vagy a megyére akarta bízni az úriszék összeállítását, tagjainak
kinevezését. A hasonló esetek feletti ítélkezést Bernáth József egyenesen a
községi hatóságra kívánta ruházni: az engedetlen jobbágy fenyítésére rövid
úton történ! bíráskodást rendeljenek, t.i. itél!je legyen a helybeli bíróság, vagy ha
a jobbágy nemes, a nemesek hadnagya, s ha az eset megítélése meghaladná a
hatalmát, valamint a feljebbvitel, a megyei tisztvisel!höz tartozzon. E
javaslatok tehát az örökváltsági rendelkezésben meghagyott úri hatóságot
korlátozták volna oly módon, hogy azt vagy magára a községre vagy a
közhatalmat képvisel! megyére akarták ruházni. E ponton lett volna tehát még
egy lehet!ség a jobbágyok személyének a felszabadítására.
A többség viszont úgy látta, hogy adott helyzetben e javaslatok kivihetetlenek.
Az alsótábla a szabolcsi javaslat által a [megyei] törvényszékek teend!it
megszaporodni állítá, mi a megyei tisztvisel!k megszaporítása szükségét vonná maga után,
ezeknek fizetésével pedig most, mid!n még iránta semmi rendelkezés nem tétetett, az adózó
népre újabb teher rovatnék, ennél fogva az indítványt el nem fogadá.18
Nem elvb!l ellenezték tehát az úri hatalom eltörlését-korlátozását; az
aggályok szerint viszont a magánhatalom helyére lép! b!vül! feladatkör"
közhatalom fenntartása az egész kérdést a nemesi adómentesség kérdésével
hozza kapcsolatba. A megsz"n! úriszéket ugyanis pótolni kell, a szabaduló
községek lakosai részére új bíróságot és közigazgatási felügyeletet kell
létesíteni. Akár a helyi, akár a megyei szervek lépnek a földesúr helyére, a
közterhek megoszlásának aránytalansága növekszik. Ha ugyanis az adómentes
földesúr megszabadul az úriszéktartás olykor tetemes pénzkiadást is okozó
kötelezettségét!l, akkor az ! csekély hozzájárulása a közfeladatokhoz tovább
csökken. Az adóval terhelt jobbágy fizetési kötelezettségei viszont az új
hatóság fenntartásának megyei vagy községi költségeivel növekedni fog. A
reformellenzék nem kívánta az egyik kézzel nyújtott jogi kedvezményt a másik
oldalon adózási terhek növelésével visszavenni. Az érvelés logikája szerint
tehát amíg nem sikerül a nemesi adómentességet legalább a helyi adók
vonatkozásában megszüntetni, addig a jobbágyokat még az úri hatóság
eltörlése árán sem szabad újabb terhekkel sújtani. A közhatalmi intézmények
er!sítése a magánhatalom rovására tehát a reform anyagi következményei
miatt bukott el. A háziadónak a nemesek általi vállalását egyes követek már
ekkor támogatták,19 de ennek megvitatására ekkor már nem került sor. Pedig
18 A javaslatok az 1839. szeptember 13-14-i kerületi üléseken (KONKOLI THEGE I. 269.), majd
az 1839. október 8-i. XLIII. orsz ülésen hangzottak el (Ogy Jkv. I. 301.).
19 Bezerédy már ekkor agitál megyéjében a domestica vállalása mellett: BODNÁR István GÁRDONYI Albert: Bezerédj István ("796-"856). II. (Magyar Történelmi életrajzok) Budapest, 1920. 52.
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felvetette ezt a vezérmegye is, méghozzá egy másik kapcsolódó kérdés, a
politikai jogok kiterjesztésének gondolatával együtt.
Ha a volt jobbágyok feletti hatóság rendezése ilyen gondot okozott a bíráskodás
és közigazgatás tekintetében, ugyanilyen súlyúnak tartották a kortársak politikai
képviseletük ügyét is. A rendi gondolkodásmód szerint személyében függ! egyén
nem gyakorolhat politikai jogokat, hiszen nem lehetne kizárni, hogy szavazata
urának akaratához igazodjon. A politikai intézmények azonban a rendi fikció
szerint mégis képviselik az ország egészének akaratát, a földesúri hatalom
nemcsak uralom, de patriarchális, gyámkodó gondoskodás is egyben, a jobbágy
tehát közvetve, urai által jelenik meg a politikában. Mint Wesselényi 1843-ban
fogalmazta a politikai jogkiterjesztést illet! javaslatában: földesúri hatalom alatt
állókat kevesebb képvisel! illeti meg, mert fictione juris, s esetenkint valóban is
érdekök földesuraik által képviselve van.20 Ha viszont ez az atyáskodó közvetett
képviselet a földesúri hatalommal együtt megsz"nik, a megváltakozott községek
lakossága politikai, közjogi értelemben légüres térbe kerül: maga még nem jogosult
politikai képviseletre, viszont mint jobbágy földesurain keresztül már nem. Azt a
lehet!séget, hogy a megváltakozott jobbágyok utóbb majd repraesentatiot fognak
kívánni, már 1833-ban felvetette az örökváltság ellenérve gyanánt de la Motte
Károly, Gömör követe.21 Mint fentebb láttuk 1839 !szén a f!rendek részér!l
hangzott el ilyen tartalmú kifogás is az örökváltság engedélyezésével szemben.
Miután az örökváltságot már sikerült kiküzdeni, az országgy"lés vége felé a
kapcsolódó ügyek is újra szóba kerültek. Az adózási, jogi és politikai
következmények tárgyában Bihar és Pest megye részér!l hangzott el javaslat. A
szabad királyi városok belrendezésének és országgy"lési szavazatjogának kérdését
egy nagy megye [e névvel Konkoli gyakran Bihart illeti] követe, Beöthy hozta
terítékre azzal a kiegészítéssel, hogy egyidej"leg más nem nemes rétegek jogainak
biztosításáról is szó essen: indítványozá, hogy mivel az országgy#lés véghatára ki van
immár t#zve
országos választmány neveztessék ki, mely munkálatát a jöv!
országgy#lésre okvetlenül beadja. Ez indítvány pártolást nyert. Hathatós és keblet rázó
szónoklattal hozá napfényre a nagyérdem# követ az el!bbenivel [városok ügyével] szoros
kapcsolatban lév! másik indítványát is:
miképp Isten mindnyájunkat egyenl!nek
teremtett, miképp egyenl!en lövelli reánk a nap jótékony sugárait az adózó nép [is]
polgári jogokban és a közigazgatásban képvisel!k útján részesíttessék. A javaslattev!
tehát tudatában volt annak, hogy az adott országgy"lés már nem fog intézkedni,
de a következ! id!szak el!készítése érdekében jónak látta a kérdést szóba hozni.
Hasonlóan viselkedett Pest megye is: Középponti megye követe kíváná kimondatni,
hogy minden ember egyenl!n a közterhek viselésében részesüljön, bíró el!tt kiki egyforma
legyen, a nem nemesek polgári jogokban részesítése és a közterhek viselése [ezekre
törvényjavaslat kidolgozása] egy országos választmány, éspedig azon választmány feladata
legyen, mely a kir. városok elrendezése tárgyában küldetik ki. Konkoli megjegyzi, hogy
a Rendek azonban ezen két nevezetes indítványt utasítás hiánya miatt elhalasztották.
20
21

Szózat a magyar és a szláv nemzetiség ügyében. Európa, Budapest, 1992.
1833. április 27-i kerületi ülés. KLÖM I. 338. o.

90

Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves, ELTE, Budapest, 2010

Beöthy és Szentkirályi javaslatát tehát úgy kell tekintenünk, hogy
felszólalásaikkal megkezdték a közvélemény felkészítését az örökváltságból
következ! további reformokra. Nem is siker nélkül, hiszen a következ!
országgy"lés valóban mind a földesúri hatalom megszüntetése, mind a házi
adónak nemesek általi vállalása, mind a felszabadult községek megyegy"lési
képviselete tárgyában készített és megtárgyalt javaslatokat. Konkoli 1847-b!l
visszatekintve hasonlóan értékelte az általa közölt felszólalások hatását: Mennyire
érett ezen ügy ily kevés id! alatt, azt kiki láthatja, és bizonyosan hisszük, hogy nem múlik el
"0 év, mid!n a nagyérdem# két követ, adja Isten! haza el!tt köztiszteletben álló
személyükben komolyan tanácskozandik lélekemel! indítványaik felett.22 A
törvényel!készít! munka valóban országgy"lési választmány útján ment végbe.23
Annak, hogy az örökváltságot elfogadó országgy"lés nem szabadította fel
egyúttal a jobbágyokat, két oka volt. Az egyik politikai kényszerb!l vállalt
érvelésb!l ered! nyelvi ok. Az el!z! diétán a reformellenzék olyan helyzetbe
került, hogy a nem nemesek tulajdonjogának leszavazása után a földesúri
hatóság meghagyásával kellett igazolnia a nemesi tulajdonnak az örökváltság
utáni fennmaradását, s ezzel az örökváltság elleni egyik f! érv
tarthatatlanságát. Nehezen lett volna védhet!, ha most teljesen új alapokon
kezd el érvelni, hiszen a hatékonyabb munka érdekében maguk a rendek
hangoztatták, hogy nem kívánnak a kérdés felett új vitába ereszkedni. A
reformellenzék tehát kissé foglya maradt nyelvi taktikájának: nem tudott
kilépni a saját korábbi érvei által meghatározott keretek közül, kényszer"en
választott verbális küzd!tere korlátai miatt nem volt lehet!sége a tulajdon
jeleként meghagyott úri hatóság eltörlése mellett fellépni.
Másrészt miután az örökváltság engedélyezése mellett csaknem konszenzust
sikerült teremteni, nem kívánták a megvalósítás esélyét egyes kapcsolódó, de nem
kell!en el!készített kérdések bolygatásával elszalasztani. Ezek közül a magánjogi
viszonyokat érint! !siségen és a kincstári háramlásjog ügyén hamar túllendült a
diéta. Ezzel szemben a földesúri hatóság megszüntetésének a politikai
intézményrendszert érint!, tehát közjogi folyománya, valamint a jobbágyok feletti
hatóság rendezetlenségének ügye éppúgy problematikus volt, mint helyettesít!
hatóság felállításának költségei folytán az adóügyre háramló következmények. Ha
ezek az ügyek, amelyekben még utasítása sem volt a követeknek, sz!nyegre
kerülnek, az örökváltság akadályaként lehetett volna rájuk hivatkozni.
A reformellenzék ezért egyel!re megelégedett az örökváltsággal és a teljes
kör" jobbágyfelszabadítás megérlel!dését a következ! fél évtizedre hagyta. Az
enged!leges örökváltságok gyakorlata azzal is segítette az 1843-as új
kezdeményezéseket, hogy a megváltakozott helységek valójában a törvény
bet"je ellenére vagy megszerezték, vagy elbirtokolták a hatósági jogokat is.24

Az 1840. április 2-i kerületi ülés. Konkoli II. 392. és 609.
HORVÁTH Mihály: Huszonöt év Magyarország történetéb!l, "823-"848. Pest, 1886. II. 182.
24 OROSZ István: Az örökváltság eszméje és gyakorlata. IN: OROSZ István: Széchenyi és kortársai.
Válogatott tanulmányok a reformkorról. Multiplex Media Debrecen U. P. Debrecen, 2000. 160-161.
22

23
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Dombovári Ádám

Zempléni vélemények a megyei választások megreformálásáról 18311832

A

(Kutatás-módszertani vázlat)

rendszeres bizottsági munkálatok megyei vitáiról több  áttekint!,
vagy egy adott megye véleményét és annak kontextusát feldolgozó
 elemzés is született, amelyek valamilyen szinten érintették a választások rendezésének kérdését is. Barta István kutatásai Szatmár, ugyancsak
Barta és Erdmann Gyula Zemplén, Völgyesi Orsolya Békés, Horváth István
Nógrád, Jutai Péter Somogy, Molnár András és Béli Gábor Zala, Csapó Mária
pedig Tolna megyének az operátumokkal kapcsolatos vitáit dolgozta fel.1 Barta
István és Völgyesi Orsolya Zemplén, illetve Békés véleményeinek elemzése
kapcsán kitértek a többi megye észrevételeinek eseti, vázlatos ismertetésére, a
f!bb jellemz!k, tendenciák megragadására, érzékeltetésére is. Barta István a
megyék általános tipizálására is kísérletet tett.2
A magunk részér!l  Jutai Péterhez hasonlóan  a tisztán komparatív, a megyék közvetlen összehasonlításán alapuló módszer elvetését, és a megyénkénti
1 BARTA István: Kölcsey politikai pályakezdete. Századok 1959/2-4. 252-302. (továbbiakban: BARTA
1959.). BARTA István: A fiatal Kossuth. Akadémiai, Budapest, 1966. (továbbiakban: BARTA 1966.) A
zempléni vitákról lásd: uo. 107-151. A közjogi albizottság vitáiról: uo. 110-111. 119-120. Az
összbizottság közjogi vitáiról: uo. 123-127. A jogügyi albizottság vitáiról: uo. 112. Az összbizottság
jogügyi vitáiról: uo. 127-128. A zempléni közgy"lés közjogi és jogügyi vitáiról: uo. 146. 148.
ERDMANN Gyula: Lónyay Gábor és a zempléni ellenzék 1830-1840. Doktori disszertáció. Kézirat. ELTE
Történeti Intézet, 1975. ERDMANN Gyula: Zemplén vármegye reformellenzéke 1830-1836. Miskolc, 1989.
41-55. (továbbiakban: ERDMANN 1989.). VÖLGYESI Orsolya: Politikai-közéleti gondolkodás Békés megyében a reformkor elején. A rendszeres bizottsági munkálatok megyei vitái 1830-1832. Békés megyei Levéltár, Gyula, 2002. (továbbiakban: VÖLGYESI 2002.) A békési közjogi bizottság észrevételeit az alsótáblai követekr!l, a követutasításokról és a tisztújításokról lásd: uo. 159-161., 163-165., 168-170. A jogügyi
albizottság (szakaszküldöttség) véleményét a vármegyei törvényszékekr!l: uo. 131-133. A jogügyi
összbizottság véleményét: uo. 137. A Békés megyei közgy"lés jogügyi és közjogi vitáiról: uo. 141., 144146., 174-175.; VÖLGYESI Orsolya: A kormányzat, a rendek és az ellenzék Magyarországon a rendszeres bizottsági munkálatok vitája idején (1831-1832). Doktori disszertáció. Kézirat. ELTE Történeti Intézet, 2000.
(A továbbiakban: VÖLGYESI 2000.); HORVÁTH István: Politikai nézetek és viták a reformkori Nógrád megyében az 1830-as évek elején. IN: A Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve VI. Salgótarján, 1980. 534. (továbbiakban: HORVÁTH 1980.). JUTAI Péter: A nemesi liberalizmus megjelenése Somogy megyében.
A rendszeres munkálatok megyei vitája és az 1832-es követutasítás. Szakdolgozat. Kézirat. ELTE Történeti
Intézet, 2005. (továbbiakban: JUTAI 2005.); JUTAI Péter: Somogy megye észrevételei a rendszeres munkálatokra 1831-1832. Századok 2006/:3. 591-608. (továbbiakban: JUTAI 2006.). MOLNÁR András: Deák
Ferenc és a rendszeres munkálatokra tett zalai észrevételek. IN: MOLNÁR András (szerk., s. a. r.):
Javítva változtatni. Deák Ferenc és Zala megye 1832. évi reformjavaslatai. Zala megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 2000. 255-283. BÉLI Gábor: Zala vármegye Deák Ferenc által megfogalmazott észrevételei a jogügyi
munkálatról. IN: MOLNÁR András (szerk., s. a. r.): Javítva változtatni. Deák Ferenc és Zala megye 1832.
évi reformjavaslatai. Zala megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 2000. 285-305. CSAPÓ Mária: Tolna megye a
reformkori politikai küzdelmekben. Akadémiai, Budapest, 1989. 29-52.
2 Lásd: BARTA (1966): 151-173. A közjogi észrevételekr!l: uo. 157-161. A jogügyi észrevételekr!l: uo. 164-167. A vármegyék tipizálásáról: uo. 173.; VÖLGYESI (2002): 131-154. (jogügy), 155-182.
(közjog) (a békési vélemények közé beszúrva).
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elemzést tartjuk alkalmasnak a problémakör hiteles bemutatására és értékelésére.3 Az általunk követett eljárást részben a forrásadottságokból következ! és
forráskritikai, részben kutatás-módszertani megfontolásokkal indokoljuk. A
vármegyék  közigazgatási eljárási, illetve politikai okok miatt, vagy pusztán
az id!faktor kényszerít! ereje következtében  eltér! munkamódszert alkalmaztak a rendszeres bizottsági munkálatok felülvizsgálata során. A szakaszküldöttségi, albizottsági, összbizottsági, közgy"lési fordulók változatos kombinációi valósultak meg, így hol kevesebb, hol több lépcs!ben zajlott a vélemények kialakítása és letisztázása. A források ennek megfelel!en ugyancsak
rendkívül diverzek, amit tovább bonyolít az a meghatározottság, hogy az elméletileg rekonstruált és lezajlott munkafolyamat egyes fázisainak forrásaiból
a gyakorlatban mi maradt fenn a kutatás számára. A forrásadottságok számbavétele után forráskritikai megfontolásokat is alkalmaznunk kell, mivel az
egyes bizottságok és a közgy"lések gyakran eltér!  személyi-politikai  összetétele, er!viszonyai a vélemények egészen változatos, sokszor egymással ellentétes alternatíváit, módosulásait jelenítik meg a folyamat egészét tekintve, adott
esetben akár egy megyén belül is.4 Szükségszer" ezért  ahol lehetséges  a
megyén belüli folyamatot, azaz a testületi vélemények fejl!dését, változását is
megragadni, rekonstruálni. Következik mindebb!l az is, hogy a megyék központilag fennmaradt forrásainak tartalmát, például egy közgy"lési határozatot
egy másik megye albizottsági javaslatával közvetlenül összehasonlítani, s a
megyei vélemények általános összegzése során egymás mellé állítani a szükséges megszorítások jelzése nélkül módszertanilag megkérd!jelezhet! lépés. Az
összehasonlító módszer alkalmazhatóságával és a megyék egymás mellé állításának korlátaival kapcsolatban további, kutatás-módszertani fenntartásaink is
vannak. Egy adott megyei vélemény kialakulásánál és értékelésénél (akár bizottsági, akár közgy"lési szinten) nem lehet figyelmen kívül hagyni a megyék
eltér! társadalmi, földrajzi, kulturális, politikai környezetét, s az esetleg ebb!l
származó függ! változókat, meghatározottságokat. Egy jelent!sebb számú
nemességgel bíró megye például nyilvánvalóan hamarabb fogja felismerni és
artikulálni a képviseleti rendszer bármily alacsony fejlettség", akár rendi, nemesi alapú bevezetésének szükségességét is, mint egy kis népesség" megye.
A megyei választásokat is érint! közjogi (publico-politicum) és törvénykezési (juridicum) operátumra született megyei véleményekhez 28 (magyarországi) vármegye esetében találtunk forrást. Az országos levéltári kéziratos és a
nyomtatott könyvészeti anyag feltárásához els!sorban Völgyesi Orsolya és a
Bibó-Pajkossy bibliográfia utalásait vettük alapul.5 Ezen felül a zempléni jogVö. JUTAI (2006): 608. 29. lábjegyzet.
A különböz! szint" bizottságok személyi összetételének fontosságát és hatását a munkafolyamat egészének szempontjából már egy korabeli nógrádi vélemény is kihangsúlyozta: SRÉTER
János: Visszaemlékezések. Buda, 1842. 28-29. (továbbiakban: SRÉTER 1842.).
5 VÖLGYESI (2002): 227-235. Az 1790/91:67. tc. és az 1825/27:8., 9 és 15. tc. alapján létrejött
rendszeres regnikoláris bizottságok kiadványainak bibliográfiája. Összeáll.: BIBÓ István.
Közrem"k.: PAJKOSSY Gábor. Országgy"lési Könyvtár, Budapest, 1977.
3
4
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ügyi véleményeket Erdmann Gyula hivatkozása alapján a Lónyay-család levéltárában Lónyay VIII. Gábor iratai között találtuk meg. Somogy észrevételeit a
két tárgyban Jutai Péter, Tolna véleményét a közjogi tárgyban Csapó Mária
alapján idézzük. A 28 megyéb!l így 25 esetében (Árva, Bács, Baranya, Bereg,
Békés, Bihar, Borsod, Csanád, Esztergom, Fejér, Gy!r, Komárom, Krassó, Nógrád, Nyitra, Somogy, Sopron, Szatmár, Temes, Tolna, Torontál, Trencsén, Ver!ce, Zala, Zemplén) mindkét operátumhoz találtunk véleményt, egy megyénél
(Moson) viszont csak a közjogi munkálatra, két megyénél (Csongrád, Pozsony)
pedig csak a jogügyi munkálatra született észrevételek maradtak fenn az Országos Levéltárban.6 Az anyag min!sége a fentebb ismertetett okokból tartalmilag rendkívül hullámzó és egyenetlen. Egyes megyékb!l többszint", egészen
részletes munkálatok állnak a kutatás rendelkezésére (pl. Bács, Békés, Bihar,
Gy!r, Nógrád, Nyitra, Szatmár, Zemplén esetében), máshol néhány vonatkozó
sorról van szó (pl. Árva, Baranya, Csongrád, Moson, Ver!ce), ami információt
jelent. Jelen tanulmány keretei között  példaként  a legjobb forrásadottsággal
rendelkez!, s az 1830-as évek elején már élénk ellenzéki, liberális tendenciájú aktivitást mutató megye, Zemplén véleményeinek vázlatos ismertetésére teszünk
kísérletet, rövid kitekintéssel a többi vármegye hasonló tárgyban született észrevételeire is.
Zemplénb!l mind a három lépcs!, azaz a megyei albizottsági, összbizottsági
és közgy"lési viták anyaga is rendelkezésünkre áll.7 A közjogi munkálat minket érdekl! részeinek zempléni vitájára is többé-kevésbé igaz Erdmann Gyula
megállapítása a zempléni albizottságok és az összbizottság relációját illet!en:
az ellenzéki többség" albizottságok eredményét nagyrészt az összbizottsági
munkálatokra is sikerült átvinni, a gyengébb albizottságok munkáját pedig sikerült feler!síteni.8 A zemplén megyei közjogi albizottság tagjai között több jelent!s ellenzéki figura (Kossuth Lajos, báró Vécsey Pál) is jelen volt.9 A
subdeputatio Dókus László els! alispán elölülése alatt 1831 nyarán és 1832 januárjában tartotta üléseit.10
A közjogi operátumnak az országgy"lési követek számával, személyével és
min!ségével, azaz a megyék politikai képviseletével foglalkozó els! rész II. tör6 A kutatás vertikális irányban a megyei levéltárak anyagának feltárásával egy-egy esetben tovább mélyíthet!. Dolgozatunk keretei miatt ett!l el kellett tekintenünk.
7 A közjogi operátum vitáit lásd: MOL (A 45) Kanc. lt. Act. praes. 1832:1548. sz. aktában; a jogügyi
észrevételeket: MOL (P 458) Lónyay-család levéltára, Lónyay VIII. Gábor iratai. 8. cs. 9. tétel.
8 ERDMANN (1989): 43.
9 A küldöttség eredeti tagjai báró Vécsey Pál, gróf Vandermath Vilmos, Molnár András
alesperes, Nagy Lázár és Kossuth Lajos táblabírák, nemes Papp István másod-alügyész, Szemere
Péter f!-, Füzesséry Ágoston alszolgabírák, nemes Székely Elek és Rátz János esküdtek, valamint
Kolosy Károly f!jegyz! voltak. A deputáció 1831. június 13-án kiegészült Schmidt József kanonokkal és alesperessel, Nyomárkay József tólcsvai plébánossal, Sz!gyény Imre alszolgabíróval és nemes Stépán Károly esküdttel. 1832. január 16-án csatlakozott Pötze Károly alszolgabíró és
Balásházy József esküdt. MOL A 45. 1832:1548. 19. 21. 46. fol.
10 Egészen pontosan 1831. május 30., 31-én, június 1. 13-18-án, majd 1832. január 16-21. 23-28.
között. MOL A 45. 1832:1548. 19. fol. (1831. június 18-ig az országgy"lésr!l szóló XI. tc. vitájáig jutottak el) Vö. BARTA (1966): 110.
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vénycikkének 9. §-át 1831. június 16-án tárgyalták. A deputáció  mivel állásfoglalásuk szerint a vármegyei követek a négy rendb!l háromnak is a képvisel!i
(prelátusok, mágnások, nemesek)  a követek számában változást eszközölt volna: egyfel!l célszer"nek tartottak bizonyos arányosítást a megyék között, másfel!l viszont elhatározó súlyukat a legnagyobb tekintet miatt az alsó táblán megtartották volna. A kisebb vármegyék ezért minimum kett!, a nagyobbak legfeljebb
öt követet küldenének az országgy"lésre. Ennek elosztására a personális és
portális insurrectióban11 való részvétel alapján a vármegyéket négy osztályba
(class) sorolnák, egy közép calculust számolnának, s a közép calculus alapján
készülne a követek számának meghatározására szolgáló kulcs. Eszerint amelyik
vármegyére a legtöbb porta esik öt követet, amelyikre a legnagyobb portaszám
háromnegyede, négy követet, amelyikre a fele, hármat, és amelyikre a maximum
egynegyed része vagy kevesebb, az a megye két követet küldene.
A deputáció állásfoglalása szerint a követek személyének a tökéletes kort12 el
kell érniük, és csak megyei birtokos válhat követté. A birtok szolgál szerintük
biztosítékként arra, hogy a követ független maradjon, valamint hogy a tulajdon
védelmében és a közjó el!mozdítása érdekében minden alkalommal szilárdan
fellépjen. A követ függetlenségét irányozta el! egy összeférhetetlenségi javaslat
is, amely az örökös hivatallal rendelkez!k, a vármegyei tisztvisel!k, a királyi hivatalban lév!k, a császári-királyi kamarások, tanácsosok, továbbá a magánszemélyek szolgálatában lév!k követté választhatását megtiltaná.13 A tituláris mágnásoknak a deputáció passzív választójogot adott volna, ha a f!rendi tábláról kirekesztik !ket, és ha a fels!házban csak a banderiális kötelezettséggel bírók maradnak. Ha viszont a f!rendi tábla reformjából ez az elem kimarad, akkor továbbra is csak köznemest választhatnak alsó táblai követnek.14
A publico-politicum els! részének negyedik, azaz a követválasztások és a követutasítások jellegét tárgyaló törvénycikkét 1831. június 17-én tárgyalta a küldöttség. A deputáció a törvény és a szokás betartásának igényével elfogadta a f!ispánok elölülését a követválasztásnál és az utasítások kidolgozásánál. A választást magát viszont minden kandidáció, s!t, bármilyen propositio el!rebocsátása nélkül, a
megye rendjeinek egészen szabad választása szerint kell lebonyolítani.15
A zempléni albizottság a közjogi operátum vármegyékkel foglalkozó harmadik részének a megyei tisztújítások rendezésér!l szóló ötödik törvénycikkét 1832.
január 20-án véleményezte. A szakaszküldöttség a törvénytervezet bevezet!jéb!l
kihagyná az aljegyz!k, a számvev! és a regestrátor16 f!ispáni kinevezését, több
11 A telekkatonaság és a személyes nemesi felkelés intézményeir!l van szó. Err!l részletesebben
lásd POÓR János: Adók, katonák, országgy"lések 1796-1811/12. Universitas, Budapest, 2003. Különösen: 51-98. 105-127. 162-194.
12 Ennek értéke és maga a terminus megyénként eltér! gyakorlatot mutatott, de nagy valószín"séggel a teljes kor, azaz a 24. életév betöltésér!l van szó.
13 A bizottság érvelése szerint ezek a személyek követi megbízatásuk ideje alatt ráadásul
egyébként sem tudnák ellátni hivatalukat.
14 MOL A 45. 1832:1548. 35-37. fol.
15 MOL A 45. 1832:1548. 42. fol.
16 Iktató, lajstromozó.
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helyen pedig kiegészítené azt. Például ha a f!ispán az országos bizottság munkálatában el!írt hat esztend! elmúltával nem hirdet tisztújítási határnapot, akkor az
alispán egy hónapon belül köteles lenne közgy"lést hirdetni, amelyen kijelenti,
hogy a tisztválasztás el!készületeit tegyék meg, s így legfeljebb két hónapon belül a restaurációt a f!ispán elölülése alatt végre tudják hajtani. Ha a f!ispán nem
akar, vagy egyszer"en nem megy el a tisztújításra, akkor a közgy"lés választhat
magának elnököt, aki a restauráció idejére f!ispáni hatalommal bír, s levezeti a
tisztválasztást.17 A bevezetésnek a kinevezésekkel foglalkozó sorait módosítanák:
a f!- és a fizetéssel bíró aljegyz!ket a rendek választanák, s csak a tiszteletbeli aljegyz!ket és hivatalokat nevezhetné ki a f!ispán. A f!adószed!k (f!beszed!k)
kinevezésébe történ! f!- és alispáni beleszólás jogosságát a küldöttség elismerte,
mivel a pénztárak épségéért legmagasabb szinten !k feleltek, de az adófizet!k
érdekét (is) figyelembe véve a deputáció itt is  két jelölt állítása mellett  választást határozott. A f!jegyz!i és a számvev!i hivatal között sajátos korreláció figyelhet! meg: a zempléni munkálat elfogadta volna a számvev!i hivatal f!ispáni
kinevezését az eddig gyakorlott választás helyett, de csak akkor, ha a f!jegyz!t a
rendek választhatják.18 A regestrátori hivatalt id!szakos, pusztán segédjellege
miatt f!ispáni kinevezéshez utalnák. A f!ügyészeket és az alügyészeket viszont a
megye állásfoglalása szerint csak a rendek választhatják, mert kezeik alatt a nemességet (is) érint!/érdekl! ügyek futnak át.19
A zempléni albizottság az országos bizottság tervezetének els!, második20 és
harmadik paragrafusát elfogadta.21 A tisztvisel!k restaurációkor való lemondását el!író els! paragrafust kiegészítették azzal, hogy a tisztválasztás határnapja
el!tt tartott közgy"lésen a megye egy rendelést köteles kiadni, amely el!írja:
minden tisztvisel! köteles a nála lév! hivatalos irományokat lajstrom mellett
bemutatni és beszolgáltatni (ez alapján kívánták ti. felmérni, ki mennyire tett hivatalának eleget), amelyet ha elmulaszt, a kandidációból kizárandó. A
kandidációt szabályozó harmadik paragrafushoz szintén f"ztek megjegyzést: a
küldöttség elfogadná, hogy mágnás is lehessen alispán, ha a tituláris mágnások
és a nemesek közötti különbséget általában, országosan eltörlik.
A negyedik paragrafus javaslata ellenére (ti. hogy bizonyos hivatalokra nemteleneket is megválaszthatnak) a zempléni küldöttség arra az álláspontra helyezkedett, hogy minden tisztvisel! továbbra is csak nemes ember lehessen.22 A szavazás módjáról, a szavazatok összeszámlálásáról és a szavazójoggal rendelkez!kr!l határozó ötödik paragrafus kapcsán a megye a képviseleti rendszer behoMOL A 45. 1832:1548. 61-62. fol.
A számvev!i hivatalt kinevezés esetén is csak nemes ember láthatná el, és fizetésének az
emelését is el!írták.
19 MOL A 45. 1832:1548. 62-63. fol.
20 A második paragrafus el!írása szerint tisztválasztáskor a megye a votumok szedésére küldöttséget, a rend fenntartására pedig egy jegyz!t, egy ügyészt, egy szolgabírót és egy esküdtet köteles kinevezni.
21 MOL A 45. 1832:1548. 63. fol.
22 MOL A 45. 1832:1548. 64. fol.
17
18
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zatala mellett foglalt állást: azaz ezentúl a tisztválasztást minden egyes, és addig
is választójoggal bíró nemes ember által választandó képvisel!k által bonyolítsák
le. A küldöttség állásfoglalása szerint ezzel nem csorbul a választási jog, mivel a
képvisel!k választásával közvetve fejenként minden nemes továbbra is részt vehet a tisztválasztásban.23 A képviseleti rendszer bevezetésének szorgalmazása a
tisztújításoknál társadalom-földrajzi és hatalompolitikai okokkal is magyarázható. Egyrészt praktikus célokat szolgálhatott a Zemplénhez hasonló, nagyobb nemesség" megyék választási gy"léseinek hatékony, rendezett lefolytatására. Másrészt ezzel összefüggésben, és a m"veltségi képvisel!i cenzus bevezetésével törvényes eszközt adott a jómódú középnemesekb!l álló vármegyei politikai elit
kezébe, hogy közgy"lési (s ezzel tisztújítási) súlyát, valamint megfelel! politikai
utánpótlását meg!rizze.
A zempléniek által megfogalmazott választási rendszabás szerint a képvisel!ket az adott vármegye földrajzi, közigazgatási sajátosságainak megfelel!en kerületenként, járásonként, vagy akármilyen más felosztás szerint választanák, a
tisztújítás el!tti közgy"lésen felkiáltással (acclamatio) választott három olyan
táblabíró elölülése alatt, akik megyei hivatalra nem pályáznak (1. pont). A képvisel!k számának meghatározása kerületenként stb. arányos mértékben a vármegye közgy"lésének feladata lenne, úgy, hogy a legnagyobb szám a nemesség 10
%-át ne haladja meg, a legkisebb érték pedig az ötvened alatt ne legyen (2. pont).
A képvisel!k mandátuma hat évre szólna, hogy az id!közi választásokat és az
esetleges alispáni választást is le tudják bonyolítani (3. pont). A képvisel!k a deputáció javaslata szerint eskütételre kötelesek, csak írni-olvasni tudó, büntetlen
el!élet" nemesek lehetnek (4. pont), a tisztválasztáson minden utasítás nélkül kötelesek megjelenni (6. pont), és mindig voksolással választandók (5. pont). Képvisel!nek az arra alkalmas személyt nem csak abban a kerületben, járásban, osztályban stb. választhatják, ahol lakik, hanem akárhol másutt is a vármegyében (8.
pont). A képvisel! lehet hivatalra pályázó nemes is, de amikor az !t érint! választás zajlik, köteles eltávozni, abba se bele nem folyhat, se arra befolyással nem
lehet (7. pont). A rendszabás emellett a (golyók általi) titkos szavazást írta el!, de
annak módját, technikai elemeit nem részletezte.24 Láthatjuk tehát, hogy a zempléni rendszabás els!dleges célja a szakszer"ség és a politikai érettség követelményeinek érvényre juttatása felé mozdult el a kett!s sz"r!: a képviseleti, majd
azon belül a cenzusos korlátok beiktatásával.
A zempléni albizottság a 69. paragrafusokat25 elfogadta, a kilencedik paragrafus kapcsán mindössze annyi kiegészítést tett, hogy az alispáni vagy más
hivatalok id!közi megüresedésének közgy"lési pótlása is a képviseleti rendMOL A 45. 1832:1548. 65. fol.
MOL A 45. 1832:1548. 65-66. fol.
25 A hatodik paragrafus a tisztválasztást megsért!kr!l és a szavazatokat tiltott módon szed!kr!l, ill. ezek büntetésér!l szól. A hetedik paragrafus a megválasztott tisztvisel!k eskütételér!l határozott, a nyolcadik pedig kimondta, hogy privatus szolgálatot a tisztvisel! nem vállalhat. A kilencedik paragrafus el!írta, hogy az id!közben megüresedett alispáni és egyéb hivatalok pótlását a
közgy"léshez utasítsák.
23
24
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szer alkalmazásával történjen. A megyei kisebb deputáció szorgalmazta mindemellett, hogy az országgy"lés a vármegyei hivatalokról, valamint ezek kötelességeir!l országos, általános érvény" utasításokat, közigazgatási rendszabást
is kidolgozhatna.26
A katolikus alsópapság tisztújítások alkalmával történ! szavazásáról 1832.
január 27-én alakította ki véleményét az albizottság. Az állásfoglalás szerint
valláskülönbség nélkül, minden törvényesen bevett felekezet lelkipásztorai
személyesen voksolhatnának, a birtokkal rendelkez!, vagyonos szerzetesek
pedig személyesen nem, de klastromonként szintén szavazhatnának. Az albizottság indoklása szerint a nép bizalommal viseltet a papság irányába, tiszteli
!ket, hatásuk miatt tehát megérdemlik a szavazójogot.27
A zempléni albizottsági javaslat tehát lényegében a rendi ellenzékiség, illetve a köznemesi radikalizmus talaján maradt meg, liberális reformok irányába
mutató indítványokat nem tett. Több ponton sz"kíteni próbálták a f!ispáni
jogkört a rendek javára (hivatali kinevezések, tisztújítások megtartása a törvényes határid! lejárta után, követválasztások levezénylése, stb.), de ügyeltek a
jómódú középbirtokos nemesség hegemón szerepének meg!rzésére is a vármegyei adminisztrációban (pl. a nemesi képviseleti rendszer behozásával a
tisztválasztásoknál, vagy a birtok mint cenzus meghagyásával a követválasztások passzív választójogi el!írásainál). A liberalizmus irányába mutató, jogkiterjeszt! javaslat egy sem született a választások kapcsán, s!t, az országos tervezet vonatkozó pontját is a nemtelenek rovására változtatták meg, amikor eltiltották !ket a kisebb hivatalok viselését!l is! A tervezet egyetlen, egyértelm"en progresszív és  a közigazgatási eljárást tekintve  a modernitás irányába
mutató eleme a titkos szavazás bevezetésének szorgalmazása volt.
Az operátumokat véleményez! zempléni összbizottság  ugyancsak
Dókus László els! alispán elnökletével  1832. június 12-ét!l ülésezett.28 A bizottság a közjogi albizottság véleményét  ellentétes el!jellel, hol liberális, hol
konzervatív irányban  több ponton is módosította. Az országgy"lési követek
passzív választójogával kapcsolatban a hangsúlyokat például haladó szellemben változtatták meg, amikor kimondták: valamely nevezetesebb birtoknak
fogyatkozása a követnek elválasztandó személyére nézve akadályul ne szolgálhasson.29 Azaz az összbizottság véleménye szerint a birtok nagysága nem szabad, hogy befolyásolja, vagy akadályozza, korlátozza a választhatók körét: az
MOL A 45. 1832:1548. 67. fol.
MOL P 458. 8. cs. 9. tétel. 400-401. fol.; Az összbizottság 1832. június 15-i ülésén a kérdés már
nem került el!, ahogy a szeptember 5-i közgy"lésen sem. Vö. uo. 429-431. fol.
28 Az összbizottság tagjai Lyachovits János görögkatolikus f!esperes, Tamásy József (a helybeli
kegyes iskolák igazgatója), Dodó Lajos, Vass Antal, Kelemen Sámuel, Nagy Lázár, Kossuth Lajos,
Eperjessy József, Balásházy János, Göntzy Sámuel, Kiss Nep. János, Lehótzky László táblabírák,
nemes Papp István els! alügyész, Eperjesy Róbert másod-alügyész, Stepán László tiszteletbeli tiszti
alügyész, Kozma Miklós, Pötze Károly alszolgabírók, Balásházy József, Dobos János esküdtek,
Kossuth András f!jegyz!, Bodó Tamás els! aljegyz!, Kazintzy András másod-aljegyz!, Jantó Sándor és Szentiványi Vince tiszteletbeli aljegyz!k voltak. MOL A 45. 1832:1548. 5. fol.
29 MOL A 45. 1832:1548. 9. fol.
26
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a nemes, aki egzisztenciálisan fenn tudja magát tartani, tisztességes, lelki tehetségér!l ismeretes, tehát aki a megyében közbizodalomnak örvend, megválasztható országgy"lési követnek attól függetlenül, hogy rendelkezik-e birtokkal, vagy sem. A vármegyei tisztvisel!knek és a királyi hivatalt visel!knek
a követválasztásból történ! kizárását a szabad választás  különösen a választók szemszögéb!l vélt  megszorítására való hivatkozással szintén nem
fogadták el. Az összbizottsági indoklás szerint ezek a személyek hosszú tapasztalattal rendelkeznek a törvényhozás és a közigazgatás (köztárgyak) terén, ami a megye közbizodalmának elnyerésére különösen alkalmassá teszi
!ket, ráadásul a tapasztalat szerint arra eddig meg is feleltek.30 A közjogi albizottságnak a követeket érint! többi határozatát és a követválasztásról, illetve a követutasításokról kialakított véleményét az összbizottság kiegészítések
nélkül elfogadta.31 Az összbizottsági viták során az ellenzék részér!l felmerült a nemtelenek országgy"lési képviselete is, de a többség azt a nép pallérozatlanságára hivatkozva elvetette.32
A zempléni összbizottság 1832. június 15-én tárgyalta a tisztújításokat véleményez! kisebb deputáció munkálatát. Az összbizottság végül az ötéves ciklus mellett foglalt állást, s hogy tisztújítást csak és kizárólag f!ispáni elölülés mellett tarthat a megye. Amennyiben a f!ispán betegségre vagy más indokra hivatkozva halasztaná a restauráció megtartását, a megye az uralkodóhoz köteles fordulni, s a
tisztújítás végrehajtására más f!ispán kinevezését köteles kérni. Fontos hangsúlyozni, hogy a küldöttség leszögezte: az új f!ispán nem (!) királyi biztosi min!ségben jönne, hanem csak mint evégre kinevezett f!ispán tartaná meg a választást. A
zempléni deputáció állásfoglalása szerint ellenkez! esetben a tisztújítás elmaradásának okát és sérelmét a legközelebbi országgy"lésen kell megvizsgálni.33 A megyei tisztválasztásokat érint! választási bíráskodás a zempléni vélemény szerint
tehát a követválasztásokhoz hasonlóan az országgy"lés hatáskörébe tartozna!34
A tisztvisel!k passzív választójogával kapcsolatosan a közjogi albizottság
munkálatának felülvizsgálatát a követválasztásokhoz hasonlóan a jogkiterjesztés elvéb!l kiindulva végezte el az összbizottság, s ez alapján is módosította
azt: a deputáció azzal érvelt, hogy vannak megyék, ahol a kisszámú nemesség
miatt sokszor más megyéb!l kénytelenek a hivatalokra választani. Javasolták
ezért, hogy az ellen!rök, orvosok, seborvosok, földmér!k, biztosok más igaz
lelk", s alkalmatos nemtelen tagokból is választathassanak, amennyiben nem találnak alkalmas nemest.35 A küldöttség továbbá szorgalmazta a mágnások és a
MOL A 45. 1832:1548. 9-10. fol.
MOL A 45. 1832:1548. 11. fol.
32 ERDMANN 1989. 46. Hasonló törekvések figyelhet!k meg Békés, Csongrád, Szatmár, Temes
és Zala véleményeiben is. Vö. BARTA 1966. 124. 47. lábjegyzet.
33 MOL A 45. 1832:1548. 15. fol.
34 Vö. RUSZOLY József: A választási bíráskodás szabályozásának története hazánkban a reformkortól
az 1945. évi VIII. tc. megalkotásáig. JATE, Szeged, 1979. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila
József Nominatae Acta Juridica et Politica.).
35 A deputáció megjegyezte azt is, hogy az adófizetést leszámítva ezeket a hivatalt, vagy egyéb
közszolgálatot ellátó nemteleneket mindenben a nemesi rendhez hasonlónak tekintsék.
30
31

100

Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves, ELTE, Budapest, 2010

nemesi rend közötti különbség eltörlését, továbbá hogy emeljék meg a tisztvisel!k fizetését, s ezzel összefüggésben a részrehajlás megel!zése érdekében
foglalják törvénybe azt is, hogy hivatali személy ajándékot ne fogadhasson el.36
Erdmann Gyula megállapítása szerint az összbizottsági javaslatok kapcsán figyelhet! meg plasztikusan a hagyományos nemesi-közjogi frazeológia új dimenziója, kib!vülése, azaz a tradicionális ellenzékiség és a liberális reformpolitika ötvöz!désének kezdete.37
Zemplén végleges álláspontja a publico-politicum tárgyában az utolsó felülvizsgálati szerv, a megye 1832. szeptember 4-5-i közgy"lésén alakult ki. A korábbi
munkálatot néhány ponton ismét módosító vélemény az 1832. évi közgy"lés 1691.
számú határozata lett.38 A közgy"lésen az ellenzék szervezetten, nagy számban és
felkészülten lépett fel. A tematikus vitát megel!z!en Lónyay Gábor mondott
programbeszédet a reformok ügye mellett, amelyben a vármegyék képviseletének
arányosítása mellett  az érdekegyesítés egyik szükséges elemeként  a népképviselet bevezetését is védelmébe vette:  representáltasson minden polgár egyformán, a
Haza szükségére adózzon minden tehetségéhez képest, s oltalmazza azt a veszedelem idején
egyformán  így fogunk összeolvadni egy testté, egy lélekké, így lesz Hazánk mind bels!,
mind küls! képpen er!s, gazdag s boldog.39
A követválasztással kapcsolatban a közgy"lés úgy határozott, hogy az ország vármegyéit három osztályba sorolják, s a legnagyobb megyék is csak négy
követet küldhessenek. A követség kritériumait illet!en a birtok és az összeférhetetlenség kapcsán az összbizottsági javaslatot emelték határozattá, a mágnások jelölhet!ségét pedig csak a közbizodalom hiánya esetén nem fogadják el.40
A tisztújításoknál viszont a nemesi renddel való különbség miel!bbi megsz"nte érdekében kimondták, hogy mágnásokat is jelölhetnek minden (!) hivatalra.
A vármegyei tervezet ötödik törvénycikkének ötödik paragrafusát, azaz a képviseleti rendszert kiegészítette a közgy"lés azzal, hogy a képvisel!k mellett
minden tehet!sebb, vagyonosabb táblabíró továbbra is szavazati joggal bírjon.
A közgy"lés azzal érvelt, hogy a nagyobb birtokosoknak van leginkább szüksége a választandó tisztvisel!k szakértelmére, ügyességére, s ez indokolja direkt, nagyobb befolyásuk megtartását a választásokban.41
A megyei törvényszék rendezésének kérdésében már a zempléni albizottság
is komoly, el!remutató javaslatokat fogalmazott meg. A jogügyi albizottság 1831.
június 1318. között ülésezett.42 Állandó megyei törvényszék felállítását, a törMOL A 45. 1832:1548. 15-16. fol.
ERDMANN (1989): 47.
38 Lásd MOL A 45. 1832:1548. 129-138. fol.
39 Lónyay beszédét idézi és elemzi: BARTA (1966): 130-136. 146. illetve ERDMANN (1989): 5052. Az idézet helye: ERDMANN (1989): 51. BARTA (1966): 134.
40 MOL A 45. 1832:1548. 131. fol.
41 MOL A 45. 1832:1548. 136. fol. A közgy"lés lefolyásáról a Kancelláriának megküldött, 1832. október 5-én született f!ispáni jelentés részletes ismertetését és elemzését lásd: BARTA (1966): 146-148.
42 Az albizottság elnöke Szirmay Tamás táblabíró, tagjai Manko Mihály, Bydeskúty Mihály, Kaszner János, Matolay Gábor, Bodó Lajos, Gönczy Sámuel táblabírák, Kossuth András
f!ügyész, Stipán László alügyész, Viczmándy János és Rhédey László f!szolgabírák, Izsépy
36
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vénykezés és a közigazgatás szétválasztását szorgalmazták.43 A sedria táblabíráit
(egy alkalmas, a f!ispántól és az alispántól különböz! személy" állandó elnökkel
együtt, akinek helyettese a legid!sebb szolgabíró) a közgy"lés választaná élethosszig, f!ispáni jelölés mellett.44 Az albizottsági javaslatok összbizottsági vitáját
1832. június 16-án kezdték meg.45 A professzionális és független bírói hivatal
megteremtése érdekében a bizottság javasolta, hogy a törvényszék állandó tagjai
célirányos fizetést kapjanak (adomány elfogadása esetén viszont nem csak hivatalából, hanem általában is a bíráskodástól eltiltották volna a bírókat), továbbá
hogy csak ügyvédi vizsgával bíró személyeket jelölhessenek. A bíróság m"ködését nyilvánossá tették volna.46 A bizottsági javaslatokat a megye 1832. október 8-i
közgy"lése vitatta meg. A rendek az elnökön kívül tíz rendes fizetéses és négy
becsületbeli táblabíróban állapították meg az ítél!szék létszámát, amelyb!l legalább hét bíró jelenléte volt szükséges az ítélethozatalhoz. A közgy"lés meger!sítette, hogy az állandó törvényszék bíráit f!ispáni jelölést követ!en közbizodalommal a rendek válasszák élethosszig, a f!ispán viszont a választói képvisel!kkel tartott egyeztetés szerint jelöl. Az id!közben megüresedett hivatalra a tiszteletbeli táblabírák közül választanának utódot.47
A magyarországi reformellenzék születésének id!pontjában a közjogi és a törvénykezési munkálatok megyei választásokkal kapcsolatos pontjai még nem sok lehet!séget adtak liberális vagy liberális jelleg" reformok megfogalmazására. Az eszmei keretek formálódását és letisztulását a jogi keretek átalakítása csak bizonyos fáziskéséssel követhette. Az általunk vizsgált kérdések 183032-ben sokkal inkább csak
a rendi ellenzékiség célkit"zéseinek megfogalmazására, valamint a rendek és a f!ispán közötti hatalmi viszonyok átrajzolásának kísérletére adtak lehet!séget, és a megyék többsége  ahogy láttuk  a f!ispáni jogok korlátozásán keresztül élt is ezzel a
lehet!séggel. Az intézmények korszer"sítése, a modernitás irányába történ! elmozdulás ezért gyakorlatilag csak ott és úgy jelentkezhetett, ahol az a rendi törekvésekkel átfedésbe került, vagy ha a rendiséget tekintve semleges  például eljárásjogi
vagy inkább technikai  síkon fogalmazódott meg a reform.
Ebbe a tendenciába illeszkedik számos olyan törekvés, amelyet a megyék
többsége valamilyen formában megfogalmazott.48 Az alsótábla összetételének
László, Vásárhelyi László, és Balásházy József esküdtek voltak. Lásd: MOL P 458. 8. cs. 9. tétel. 234. fol.
43 ERDMANN (1989): 54.
44 MOL P 458. 8. cs. 9. tétel. 237-238. fol.
45 Az összbizottság tagjai ekkor Dókus László els! alispán elnöklete mellett Lyachovits János
zempléni görögkatolikus f!esperes és sátoraljaújhelyi plébános, Bodó Lajos, Bydeskúty Mihály,
Kelemen Sámuel, Gönczy Sámuel, Képes Sámuel, Nagy Lázár, Balásházy Tamás és János, Kiss.
Nep. János, Eperjessy József, Lehoczky László táblabírák, Papp István alügyész, Kozma Miklós és
G!cze Károly alszolgabírák, valamint Dobos János és Rácz János tiszteletbeli esküdtek voltak.
Lásd: MOL P 458. 8. cs. 9. tétel. 243. fol.; Vö. BARTA (1966): 112. 127.
46 MOL P 458. 8. cs. 9. tétel. 244-245. fol.
47 MOL P 458. 8. cs. 9. tétel. 253-254. fol.
48 Ezek részletez!bb ismertetését és elemzését a megyei választások szabályozásának 1830 és
1844 közötti id!szakát feldolgozó doktori disszertációnk egyik fejezetében végezzük el.
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újrarendezése például szembet"n!en sok helyen összeköt!dött a vármegyék
közötti arányos képviselet  területi, népességi és/vagy adózási mutatók figyelembevételével történ!  megteremtésének rendi-nemesi szempontú kísérletével is (pl. a zempléni albizottság, a baranyai, gy!ri, nyitrai, torontáli küldöttség,
a békési, bihari, szatmári, temesi és zempléni küldöttség és közgy"lés, a somogyi és tolnai közgy"lés fogalmazott meg ilyen véleményt). Rendi keretek között mozgó, de technikai oldalról el!remutató és a professzionalizálódást segít!
javaslat volt például a zempléni albizottságnak, összbizottságnak és közgy"lésnek, valamint a temesi küldöttségnek és közgy"lésnek a képviseleti rendszer, pontosabban az indirekt szavazás megvalósítására tett törekvései. Ugyancsak szavazástechnikai, praktikus okokból volt el!relépés a tisztújítás közigazgatási egységenként történ! lebonyolításának zempléni albizottsági javaslata,
valamint a kötelez! fejenkénti szavazás (ld. a nógrádi albizottság, a borsodi
küldöttség, a békési, gy!ri, torontáli küldöttség és közgy"lés, a beregi közgy"lés határozatait) bevezetése. A visszaélések korlátozására több lehet!séget biztosító titkos szavazás kötelez! elrendelésére ekkor még csak a zempléni albizottság, valamint a beregi és nógrádi közgy"lések véleményeiben találtunk törekvéseket. A visszaélések és kihágások megítélésének egy a központi hatóságoktól független (azaz királyi biztosi vizsgálatot nélkülöz!) bíróság hatáskörébe utalása több megyénél felmerült: a nógrádi albizottság egy külön erre a
célra létrehozott alkalmi megyei bizottság felállítását javasolta a tisztújítási kihágások megvizsgálására, a követválasztásokkal kapcsolatos választási bíráskodást pedig a zempléni összbizottság véleményéhez hasonlóan az országgy"lési alsótábla feladatai közé sorolták.
A tisztújításoknál a f!ispáni kinevezések teljes vagy majdnem teljes (csak az
alsóbb vagy politikailag semleges megyei hivatalokra fenntartott) eltörlése és a
conferentia hatáskörének megnövelése volt a megyei hatalmi súlypont rendekhez kötésének egyik általános eszköze (ld. a zempléni albizottság, a bihari,
nyitrai, soproni, szatmári küldöttség, az árvai, békési, komáromi, krassói,
mosoni, torontáli, zalai küldöttség és közgy"lés, a beregi, nógrádi, somogyi
közgy"lés határozatait), de a restaurációknak f!ispáni mulasztás esetén alispáni vagy választott elnök melletti lebonyolíthatóságáról is több megye határozott (pl. a zempléni albizottság, a bácsi és nyitrai küldöttség, valamint a nógrádi közgy"lés). A nyitrai közgy"lés véleménye a hivatali mulasztást elkövet!
f!ispán büntethet!ségét is kimondta! Hasonló nemesi-érdekvédelmi megfontolásból zárt össze lefelé is a politikai hatalmat monopolizáló köznemesi réteg, s
saját rendi érdeki és el!jogai védelme miatt ellenezte  pl. a zempléni
összbizottság, a borsodi, valamint temesi küldöttség és közgy"lés  a nemtelenek kisebb megyei hivatalokra történ! hivatalképességének megszavazását,
illetve szorgalmazta a nemesi egyenl!ség elvével aszinkronitásban a választásoknál valamilyen (a zempléni albizottság m"veltségi, a nógrádi közgy"lés vagyoni) választójogi cenzus bevezetését.
Az új típusú ellenzék retorikájába (is) illeszked! javaslat az országgy"lési
követek passzív választójogának b!vítése volt, azaz hogy a jöv!ben birtoktalan
103

Dombovári Ádám: Zempléni vélemények a megyei választások megreformálásáról 1831-1832

nemest is választhatnának erre a hivatalra (ld. a zempléni összbizottság és közgy"lés, a békési, krassói, temesi, torontáli küldöttség és közgy"lések, valamint
a bihari közgy"lés javaslatait). Több megye felvetette a nemtelenek országgy"lési és vármegyei képviseletét is, de ez többnyire még csak közvetett módon
merült fel: a tisztújításokon és a követválasztásokon vehetnének részt tanácskozó és választási joggal képvisel!k útján (pl. a zempléni összbizottság és közgy"lés, a nógrádi és szatmári albizottság, a békési küldöttség és közgy"lés, továbbá a csongrádi és tolnai közgy"lés tett erre irányuló javaslatokat).
A katolikus alsópapság vármegyei szavazatának megadását a vizsgált körb!l a bácsi, bihari, esztergomi, komáromi küldöttség és közgy"lés támogatta, a
beregi, valamint gy!ri küldöttség és közgy"lés pedig a javaslatnak a protestánsokra, a zempléni albizottság pedig minden bevett felekezet papjaira történ!
kiterjesztésér!l is határozott. A megyei bírósági szervezet reformjából a közigazgatás és az igazságszolgáltatás szétválasztásának igénye (vö. a zempléni
albizottság, összbizottság és közgy"lés, a baranyai küldöttség, a békési, temesi,
torontáli küldöttség és közgy"lés javaslataival), valamint ezzel összefüggésben
az állandó megyei törvényszék létrehozása emelhet! ki (ld. a zempléni albizottság, összbizottság és közgy"lés) a baranyai küldöttség és a nógrádi közgy"lés határozatait). A bírói függetlenség és szakszer"ség kívánalmának próbált megfelelni több megye, amikor a jogászi végzettséget szabták a választhatóság feltételének (pl. a zempléni albizottság, valamint a gy!ri küldöttség és
közgy"lés), illetve amikor élethosszig tartó kinevezést javasoltak (ld. a gy!ri,
valamint a temesi küldöttség és közgy"lés határozatait).
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Erd!dy Gábor

A

Belgium létrejöttének historiográfiája, 1830-1849

z 1830-ban létrejött Belgium történelmének h!skora, az 1830-49-ig
terjed! id!szak megismerésére hatalmas szakirodalom áll rendelkezésre. A kutatásokat és a feldolgozásokat el!készít! munkálatok
a forradalom gy!zelmét és az 1831-es alkotmány elfogadását követ!en azonnal
megkezd!dtek, az induláshoz szükséges általános alapvetést az alapítók generációja elvégezte úgy, hogy a századfordulóig terjed! id!szakban született tudományos m"vek szemléletét a független és egységes nemzetállam, az alkotmányos monarchia, az unionizmus melletti !szinte, fanatikus, romantikus elkötelezettség jellemezte.
A belga historiográfia els! periódusának alkotói közül is kiemelkedett a belga
történetírás atyja, a Belga Királyi Akadémia tagja, Théodore Juste (Brüsszel, 1818
 Brüsszel, 1888), aki alapmunkák sorát megírva a királyság politikatörténeti vázlatát megszerkesztette. A vizsgált korszak átfogó áttekintését nyújtja a teremtésben meghatározó szerepet játszó alapítókat bemutató, Les fondateurs de la
monarchie belge cím" 22 kötetes sorozata, melynek 100-150 oldalas füzetei hagyományos politikai életrajzokat tartalmaznak, és a kor fejl!désének f! tendenciáit villantják fel. A történeti alapvetés további meghatározó munkálatai sorába
tartozik tekintélyes forrásanyagra támaszkodó Histoire du Congrès national de
Belgique ou la fondation de la monarchie belge cím" kétkötetes monográfiája
(Bruxelles, 1850), amely megadta a kortárs belga történetírás alaphangját, miközben a feldolgozás során alkalmazott hosszú és részletes idézetek a köteteknek
forráskiadvány jelleget is kölcsönöznek. Hasonlóképpen irányadó munkának
min!sül a belga történelmet az ókori kezdetekt!l I. Lipót haláláig bemutató, az
újkort részletesen feldolgozó, Historie de Belgique cím" (Bruxelles, 1868) háromkötetes, valamint a Leopold I., König der Belgier cím" (Bruxelles, 1878) m"ve.
Ugyancsak meghatározó jelent!ség" a diplomácia történetírást megalapozó,
Sylvain Van de Weyer pályáját bemutató (Bruxelles, 1871) kétkötetes biográfiája,
valamint a szintén kétkötetes, hatalmas forrásanyagot megmozgató La
révolution belge de 1830 cím" (Bruxelles, 1872) feldolgozása.
Az alapozás monumentális remekm"vének tekinthet! Émile Huyttens
Discussion du Congrès National de Belgique 1830-1831 cím" ötkötetes munkája
(Bruxelles, 1844-1845). A belga alkotmány megszületésének folyamatát lépésr!l lépésre aprólékosan nyomon követ! teljes érték" forráspublikációt a szerz! tanulmánya vezeti be, amely igényes és hiteles eligazítást ad a korabeli belgiumi politikai irányzatok elképzeléseir!l és törekvéseir!l, valamint az események alakulását
és min!ségét meghatározó történelmi személyiségek szerepér!l.
A két kiemelked! történetíró méltó partnerének bizonyult Louis Hymans (Rotterdam, 1829  Brüsszel, 1884), a Belga Királyi Akadémia tagja, a kortársai által elismert liberális politikus, újságírással is foglalkozó parlamenti képvisel!. Histoire
de la Belgique de 1831 à 1880 cím" négykötetes munkája (Bruxelles, 1877-1880) alfa105
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betikus elrendezésben tartalmazza valamennyi képvisel!házi és szenátusi szekció
teljes adattárát, közli a parlament tagjainak névsorát, egyszerre tematikus és kronologikus bontásban az ülések tárgymutatóját és névmutatóját. Megadja a feldolgozott id!szak valamennyi kormánylistáját úgy, hogy rögzíti a menet közben eszközölt változtatásokat, továbbá felsorolja a képvisel!ház és a szenátus elnökeit, alelnökeit, titkárait, s nem utolsósorban teljes terjedelmében ismerteti a parlamenti
ülésszakokat bevezet! trónbeszédeket. La Belgique contemporaine cím" további
alapmunkája (Bruxelles, 1884) a nemzetállam megszületésének h!skorát a liberáliskatolikus unionizmus szellemiségét!l áthatva úgy mutatja be, hogy részletesen rekonstruálja, és közérthet!en elmagyarázza az alkotmányos rendszer m"ködésének
lényegét. Histoire populaire du règne de Léopold Ier címmel, rendkívüli alapossággal
megírt monográfiája (Bruxelles, 1876) I. Lipót uralkodása lényegét és politikai öszszefüggéseit mélyrétegeiben tárja fel, s ezzel a király megítélését hosszú távon érdemben befolyásolja. Vizsgálódásai során behatóan elemzi a belpolitikai irányzatok programjait és törekvéseit, miközben a belga fejl!dést egyértelm"en a Rogier
Frère-Orban kurzus !szinte híveként értelmezi.
A 19. század második felének belga politikai elitje és társadalma töretlenül hitt
az unionizmus érvényességében, az egységes nemzeti lét erejében. Történetírói
nemcsak egyszer"en elfogadták és közvetítették ezt a felfogást, hanem aktívan és
hatékonyan részt is vettek a nemzetteremtés ideológiai megalapozásában. E folyamat fontos állomása volt a Patria Belgica cím" nemzeti enciklopédia megjelenése
1873-ban. Az ország természeti viszonyait, társadalom-, gazdaság- és m"vel!déstörténetét els! alkalommal áttekint! szintézis az identitásteremtés fontos csomópontjaként született meg, olyan összegz! alkotásként, amely részletes összefoglalók és tematikus fejezetek láncolatát megalkotva nyújt komplex áttekintést a belga
históriáról. Az újkori belga történelem kül- és belpolitikáját, alkotmányát, gazdaságát, kereskedelmét, intézményi-, jogi- és pénzügyi rendszerét átfogó elemzésekkel
bemutató háromkötetes m"ben egy korosztály készített mérleget azzal a szándékkal, hogy az unionizmus jegyében elkötelezett patriotizmussal demonstrálja és tudatosítsa: létezik és m"ködik az er!s és egészséges belga nemzet.
A vállalkozás sikerét biztosító szerz!k sorában Jean-Joseph Thonissen
(Hasselt, 1816  Hasselt, 1891) a Belga Királyi Akadémia tagja, majd elnöke,
leuveni jogász professzor, képvisel!, 1884-1887 között belügyminiszter tanulmánya a belga semlegesség lényegét és az európai rendszerben elfoglalt helyét
világította meg. A belga alkotmány kiváló szakért!je, a belga szociális mozgalmak alapos ismer!je legjelent!sebb munkája 1861-ben jelent meg La
Belgique sous le règne de Léopold Ier címmel. A külpolitikára s mindenekel!tt a
belga függetlenséget megalapozó londoni tárgyalásokra megkülönböztetett figyelmet fordító háromkötetes monográfiát a kortársi azonosulás, az
unionizmus melletti különös elkötelezettség hatja át, amely az antiklerikális liberalizmus emocionális elutasításával társulva a katolicizmusban jelöli meg a
tradicionális belga érdekek hordozóját. Szenvedélyesen és ingerülten bírálja a
RogierFrère-Orban kormányt, miközben nagyvonalúan megkerüli a szociális
problémák és reformok kérdését. Rengeteg forrást felhasználó, hihetetlenül ap106
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rólékosan megírt, id!nként azonban csapongó és szétes!, olykor a feleslegesnek t"n! részletekben elvesz! diplomácia története mindenképpen a korszak
megismerésének hasznos kézikönyve.
Thonissen Lipót-monográfiája és La neutralité belge dans le système européen
cím" tanulmánya, valamint Jean-Sylvain Van de Weyernek ugyancsak a Patria
Belgica II. kötetében található Histoire des relations extérieurs depuis 1830 cím"
írása a belga külpolitika feldolgozásának els! méltó fejezeteit jelentik. Ugyancsak lényeges részletekre hívja fel a figyelmet Armand Freson Souvenirs
personels (1824-1841) et correspondance diplomatique de Joseph Lebeau cím" publikációja (Bruxelles, 1883), amely az unionizmus kimagasló élharcosának belülr!l
megélt hiteles, 1841-1846 között papírra vetett ábrázolásait, valamint a Charles
de Brouckère-rel és Vilain XIIII-gyel 1831. április és június között folytatott levelezése során keletkezett dokumentumokat tartalmazza. A 19. századi belga
külpolitika hiteles megjelenítésének további értékes darabja a katolikus történetíró Charles Woeste (igazságügyi miniszter, képvisel!) de Ligne és
dHoffschmidt levelezésének feldolgozására támaszkodó La neutralité belge. La
Belgique et la France. Bruxelles cím" rövid monográfiája (Bruxelles, 1891). A
tradicionális belga unionista nemzetfelfogás kulcsfontosságú külpolitikai elemét megragadó munka a francia-német rivalizálás ütköz!pontjában helyezi el
Belgiumot, s a nemzetközi jog szellemiségére építkez!, a semlegesség bázisán
mindkét irányban békét közvetít! funkcióban határozza meg annak stabilizáló
európai küldetését.
A századforduló nemzedéke
A 19. századi belga történetírásban szinte kizárólagos érvénnyel az unitárius
belga nemzetfelfogás érvényesült, az újonnan létrejött alkotmányos mintaállam
életképességének külföldi megkérd!jelez!ivel szemben az er!s nemzeti egység
gondolata dominált. Bár az 1831-ben elfogadott dokumentum azt is kifejezte,
hogy a belga állam történelmi gyökerekre visszavezethet! tartományokból létrejött entitás, mindez nem kérd!jelezte meg, s nem gyengítette az egységállamba
vetett hitet, miközben a flamand-vallon dualitás egyel!re nem jelent meg a politikai diskurzusokban. Az 1830-at követ! id!szakban a belga nemzetfelfogás a
holland oranzsista és a francia reunionista támadások kereszttüzében edz!dött
és er!södött. A gallofóbiát különösen feler!sítet! 1848-as események hatására a
patrióta történetírás határozottan kinyilvánította azt a meggy!z!dését, miszerint
a flamand és a vallon etnikum egy népet, egyetlen közös nemzetet alkot, s e tézis
esetleges megkérd!jelezése akkoriban szinte nemzetárulásnak min!sült. Egyedüli valódi nemzeti magatartásnak az unitárius eszmeiség képviselete számított,
mellyel szemben nehéz volt megtartani a gyanakvók által bizalmatlansággal és
ellenségképként kezelt, s automatikusan a francia, illetve a holland orientációval
azonosított vallon illetve flamand regionális patriotizmust.
A többnyire küls! fenyegetés által motivált  vagy egyenesen determinált 
egységes belga nemzetállam-tudat kizárólagosságát éppen a nemzetközi nyo107
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más csökkenése kezdte ki. A Patria Belgica f!szerkeszt!je, Eugène Van Bemmel
1857-ben papírra vetett megfogalmazása szerint inkább lenne szükség egy szabad
konföderációra, mint egy központi kormány alatt m!köd" szoros unióra, mivel a vallonok
s a flamandok csupán érdekházasságot, nem pedig szerelmi házasságot alkotnak.1 Az
etnikai dualitás elismerésének folyamata azonban csak a bíróságok, illetve az
adminisztráció kétnyelv"ségét Flandriában biztosító 1873-as és 1878-as nyelvtörvénnyel veszi majd kezdetét. A flamandizmus feler!södésének határozott jelei
ugyanakkor már az utolsó unionista kormány 1857-ben bekövetkezett bukását
követ!en mutatkoztak, s a liberális érát 1884-t!l felváltó katolikus éra eredményeként a belpolitika súlypontja egyértelm"en Flandria felé tolódott el. A
frankofon polgárság cenzusos választójogon alapuló politikai hatalmát végleg
megtör! 1893-as alkotmánymódosítás pedig a marginális pozícióból a tömegmozgalom dimenziójába emelte a flamandizmust, és új elit formálódását ösztönözte. A felgyorsuló változások hatása alatt, ám azt egyben ösztönözve is rekonstruálta a Flamangatisme evolúcióját 1896-ban Paul Hamélius Histoire
politique et littéraire du mouvement flamand cím" m"vében.2 A flamand patriotizmus nyílt felszínre törése automatikusan maga után vonta ugyanakkor a vallon
öntudat feler!södését. Léon Vanderkindere 1872-ben megjelent, Recherches sur
lethnologie de la Belgique cím" elemzése önérzettel utasította vissza a vallonokban romanizált germánokat láttató megközelítéséket. A vallon mozgalom intézményesített kezdete 1877-ig, a Ligue wallone dIxelles megalapításáig nyúlik
vissza, 1890-ben pedig sor került az els! vallon kongresszus megrendezésére is.3
A századfordulóhoz közeledve újabb komoly veszély érlel!dött. Belgium
egyre inkább a német-francia militarizmus harapófogójába került, amelyben a
f! kihívást a porosz hatalmi ambíciók jelentették. A nemzetközi helyzet drámai
változásai kikényszeríttették a belga sorok összezárását, a frankofon alapú egységes belga nemzet általános rehabilitálását, az azt gyengít! törekvések viszszaszorítását.
Ebben a közegben alkotott a második történetíró nemzedék, s annak kiemelked! formátumú, nagyhatású képvisel!je, a belga civilizáció, s a belga nacionalizmus újra felfedez!je, a genti, majd a liège-i egyetem professzora, a Belga Királyi Akadémia tagja, a genti feleséggel rendelkez!, s Flandriába leteleped! vallonként a hiteles belga prototípusát megtestesít! Henri Pirenne (Verviers, 18621935), akinek Histoire de Belgique des origines à nos jours címmel megjelent hétkötetes enciklopédiája (Bruxelles, 1900-1932) napjainkig kiinduló olvasmányként
szolgál a korszak tanulmányozásához. A monumentális alkotás elszántan hirdette, hogy a belga nemzet alapját képez! közös civilizáció az ókorig visszanyúló
történelmi örökségként, adottságként létezik. A vállalkozás értékét jól példázza,
hogy els! kiadását követ!en csaknem ötven évvel kés!bbi négykötetes második
HASQUIN, Hervé (szerk.): Histoire et historiens depuis 1830 en Belgique. Bruxelles, 1981. 26.
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kiadása (Bruxelles, 1948-1952) is meg!rizte aktualitását. A belga nemzetállam
mellett klasszikus liberális elkötelezettséggel érvel! munka egy új nemzedék elszánt vallomását és állásfoglalását fogalmazta meg, újabb összegzéssel, alapozással szolgálva a felnövekv! generáció orientálását.
A 20. század eleji belga történetírásnak az el!z! ciklus alapjaira támaszkodó, annak felfogását követ! dinamikus kibontakozását a napjainkig meghatározó kisugárzású és irányadó szintézishez kapcsolódó további fontos munkálatok jelzik. A periódus történetszemléletének alapkontúrjait messzemen!en
meghatározta a Hymans-Moreau-Trannoy-Discailles tengely sokszín", a
vizsgált korszak domináns politikai irányzatait a f!szerepl!k középpontba állításával feldolgozó munkássága.
Az egységes nemzetállam mellett elkötelezett belga liberalizmus demokratikus-szociális tartalmú továbbfejlesztését megjelenít!, ügyvédként és újságíróként, majd 1914-t!l államminiszterként m"köd! Paul Hymans (Brüsszel, 1865 
Nizza, 1941) Frère-Orban cím", f!h!sével messzemen!en azonosuló, csaknem
ezeroldalas kétkötetes monográfiája (Bruxelles, 1905) a mai napig a liberálisdemokrata politikus életm"vének legalaposabb és leghitelesebb ábrázolása.
Hasonló súlyú helyet foglal el a belga historiográfiában a Belga Királyi Akadémia tagja, majd elnöke, Ernest Discailles (Tournai, 1837-1904) Charles Rogier
monográfiája. A liberális unionizmus kiemelked! formátumú megtestesít!jér!l
megjelent kétkötetes, finom elemzésekkel átsz!tt munka (Brussel, 1893-95) hitelességét szakszer"en felhasznált források, és részletesen idézett parlamenti beszédek támasztják alá. Szerz!je egyértelm"en a rogier-i kurzussal szimpatizál,
s a konzervatívokat, valamint Walthère Frère-Orbant nem igen kedveli.
A századel! további meghatározó jelent!ség" munkáját Eduard De Moreau
publikálta Adolphe Dechamps (1807-1875). Un frère darmes de Montalembert
címmel. A monográfia (Bruxelles/Paris, 1911) a belga liberális katolikus történetírás irányzatát jeleníti meg, aktuális és hasznos kézikönyvként szolgálva ma
is a téma vizsgálatához. Hasonlóan jelent!s historiográfiai értékekkel bír Henry
de Trannoy báró Jules Malou 1810 à 1870 cím", a konzervatív unionizmusból
a radikális antiliberális ultramontanizmusba forduló politikus portréját, s az
általa megjelenített politikai irányzat m"ködését megrajzoló biográfiája
(Bruxelles, 1905).
A két világháború között
A nagy történelmi kataklizmák sodrásában a belga társadalmat jelent!s elbizonytalanodás, az ellentmondások sokban drámai megélése jellemezte. A történetírás érzékenyen reagált a kihívásokra, ami többek között a múlt értelmezésének útkeres! sokszín"ségében is jelentkezett. Bár az 1920-1930-as években
kevesebb historiográfiai alapmunka született, talán a szilárd történelmi fogódzók iránt megnövekedett közösségi igény is ösztönözte a múltat feltáró törekvések folyamatos továbbélését, a még feldolgozatlan témák folyamatos napirendre t"zését. Az els! világháború utáni korszak gondolkodását alapvet!en
109
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befolyásolta a pirenne-izmus hatalmas népszer"sége, a létének alapjaiban történ! megkérd!jelez!dését megél! nemzet számára önbizalmat, sikereket és
er!t sugárzó üzenete.
Az id!szak a kortársak szemében rendkívül népszer" és szemléletükre nagy
befolyással rendelkez!, az el!z! korok mestereivel azonban nem azonos színvonalat képvisel! történésze volt Louis de Lichtervelde. A klasszikus unionista
platformot meger!sít! és népszer"sít!, az 1831-es alkotmányt részletesen ismertet! és méltató munkája Le Congrès National de 1830 címmel jelent meg 1922ben. A 19. században megszületett egységes és független belga nemzet létét és
erejét demonstrálta és a nemzeti identitás meger!sítését szolgálta az alapos bevezet! tanulmánnyal ellátott, teljes fotócsarnokot mellékel!, s a f!szerepl!knek
méltó emléket állító Le Congrès National. Biographie des membres du congrès
national et du gouvernement provisoire 1830-1831 cím" lexikonja (Bruxelles/Paris,
1930). Legjelent!sebb, Léopold Ier et la fondation de la Belgique contemporaine cím"
alkotása 1929-ben jelent meg Brüsszelben. A kevésbé elemz!, mint inkább elbeszél!, helyenként anekdotázó életrajz írója teljes mértékben azonosul a belülr!l
megélt uralkodóval, s annak konzervatív értékrendjével. Helyenként kevésbé racionális okfejtésekre, mint inkább szubjektív kinyilatkoztatásokra építkez! érvelése els!sorban emocionális eszközökkel kíván olvasóira hatni.
Mintegy de Lichtervelde radikális-demokrata ellenpólusaként jelent meg
Suzanna Tassier Les démocrates belges de 1789. Étude sur le Vonckisme et la
révolution brabançonne cím", hatalmas forrásanyagot feldolgozó monográfiája
(Bruxelles, 1930), amely vonckista, azaz demokratikus megközelítésben ad alapos és korszer" áttekintést a 18. század végi belga társadalomról, nemzetközi
összefüggésekbe ágyazva mutatva be annak politikai irányzatait. A vizsgált
korszak liberális unionista interpretációját Pierre Nothomb Jean-Baptiste
Nothombról megjelentetett monográfiája (Bruxelles/Paris, 1931) szolgáltatja, s
teszi teljesebbé a két világháború közötti historiográfiai összképet.
A vizsgált periódus hangsúlyos tendenciáját jelentette a külpolitika kutatásának el!térbe kerülése. A belga diplomáciatörténet-írás jelent!s alkotásaként
jelent meg André De Ridder La crise de la neutralité belge de 1848 cím" munkája. A 45 oldal terjedelm" kiváló bevezet! tanulmányt követ!en az unionista liberalizmus pragmatikus vonalvezetését követ! kötet (Bruxelles, 1928) 258 dokumentumot tesz közzé, s ezzel meghatározó fontosságú forráspublikációként
szolgál a mai kutató számára is. A belga külügyminiszter és a legjelent!sebb
állomáshelyeken tartózkodó követei közötti levelezés átfogó betekintést kínál a
szerz! által válságnak min!sített 1848-as tavaszi forradalmi id!szakba, és
részletesen felvázolja a február-április közötti hetekben a semlegességet több
irányból veszélyeztet! külpolitikai tendenciákat.
A De Ridder által elindított folyamat következ! állomása Eugène de Ligne
herceg Souvenirs et portrait 1830-1856 cím" visszaemlékezése. A jelent!s forrásérték", személyes történetekkel és értékelésekkel hitelesített memoár
(Bruxelles, 1930) az 1849. forradalmi radikalizmusától megretten!, és a piusi
ultramontán kurzushoz menekül! egykori mérsékelt liberális politikus állás110
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pontját jelenítette meg. Kortárs külföldi f!szerepl!kr!l készített rövid portréi
saját pályáját kronológiailag követ! sorrendben ábrázolják I. Vilmos,
Palmerston, Guizot, Lamartine, Bastide, Cavaignac, IX. Pius, Károly Albert és
II. Sándor szerepét. A kötet fejezetei olyan töredékes korrajzzá állnak össze,
amely bevilágítást nyújt a titkos és bizalmas politikai játszmákba és diplomáciai m"helyekbe. Eugène de Ligne herceg (1804-1880) pályafutását Albert de
Ligne dolgozta fel. A klasszikus diplomáciatörténet tárházát felvonultató monográfia (Bruxelles, 1940) b!ségesen idéz a levéltári forrásokból, s az olvasóhoz
emberileg is közelbe hozza f!h!sét. A szerz! értékrendjét, irányultságát egyébként pontosan jelzi, hogy a kiadvány el!szavának megírására Louis de
Lichtervelde grófot kérte fel. A belga külpolitika további fontos részleteire hívta fel a figyelmet Jules Garsou Les relations exterieures de la Belgique (18391914) cím" rövid terjedelm", de a f! tendenciákat pontosan felvázoló s a
súlypontokat helyesen megragadó vázlatos áttekintése (Bruxelles, 1946), valamint Fleury de Lannoy gróf Histoire diplomatique de lindépendance belge (18301839) cím", ugyancsak rövid terjedelm" összefoglalója (Bruxelles, 1948).
A különböz! ideológiai irányzatokat egységbe terel! domináns unitárius történetszemlélet mellett a periférián folyamatosan jelen volt a vallon megközelítés.
Émile Jenissen már 1913-ban megjelentette Liège-ben Le mouvement wallon cím"
tanulmánykötetét, Elie Baussart (a vallon mozgalom markáns alakja, a nagy
regionalista) 1920-ban útjára bocsátotta Terre wallone cím" folyóiratát.4 A
frankofon Belgium ellenhatásaként az 1930-as években megindult a flamand
emancipáció nagy hulláma is. Közvetlen el!készítéseként 1926-ban zajlott le a flamand filológusok 8. kongresszusa, ahol sor került Hendrik J. Elias történelmi jelent!ség" fellépésére. A flamand identitás nagy fejleszt!jének, a flamand mozgalom
filozófiája megalkotójának megalapozó munkálata 1932-ben jelent meg Courtraiben Inleiding tot de geschiedenis der Vlaamse Beweging, majd 1963-1965-ben Antwerpenben Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte címmel. Elias kiemelked! jelent!ség" partnerének bizonyult az intellektuális vonulatot, a kulturális és a filozófiai
alapokat hangsúlyozó, valamint a szocio-pszichológiai faktort vizsgálódásainak
középpontjába állító Max Lamberty, akinek Philosophie der Vlaamse Beweging en der
overingen stroomingen in België cím" m"ve 1933-ben látott napvilágot.5
A II. világháború után
A második világháború feler!sítette a belga nemzet Németországgal szembeni félelmét, és a külfölddel szembeni kiszolgáltatottság általános érzését, ami
történelmi és külpolitikai gondolkodásában a francia orientáció feler!södését,
valamint a pirenne-izmus újabb reneszánszát váltotta ki.
A 19. századi belga történelemnek a II. világháborút követ! ábrázolásában
sajátos és megkülönböztetett helyet foglal el a pirenne-izmus megszállott köve4
5

vö. HASQUIN (1981): 147. 150.
vö. GUBIN (1979): 11-12.
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t!je Georges-Henri Dumont (Zottegem, 1920 --) a Belga Királyi Akadémia tagja,
1965 és 1973 között a belgiumi francia közösség kormánya kulturális minisztériumának vezet!je. A szaktörténészi kutatásokra kevésbé vállalkozó, de a közvélemény alakítása szempontjából felettébb hatékony tudományos népszer"sít! munkássága több korszakot ível át. Nevéhez f"z!dik a belgiumi 1848-as fejleményekr!l készült napjainkig legjelent!sebb, Le miracle belge de 1848 címmel 1948-ban, Brüsszelben megjelent monografikus igény" feldolgozás. Az
1848 (és 1831) gloire-ja b"völetében megszületett, a liberális unionizmus értékrendjéb!l táplálkozó m" értékállóságát jól jelzi 2002. évi újrakiadása. Hasonló
karriert futott be az Histoire des belges cím" háromkötetes (Bruxelles, 1956),
minimális változtatásokkal és kiegészítéssel Histoire de la Belgique címmel
2000-ben, Brüsszelben újra kiadott politikatörténeti vállalkozása. A Dumont
iránti töretlen igényt mutatják további, a belga dinasztia történetét feldolgozó, s
annak tagjait I. Lipóttól I. Baudouinig bemutató köteteinek, illetve Brüsszelr!l
megjelent és képekkel b!ségesen illusztrált különböz! feldolgozásainak, avagy
Hans Memlingr!l és Marie de Bourgogne-ról készült monográfiáinak sikerei.
A II. világháborút követ! években bontakozott ki az új történész generáció
tevékenysége, melynek során több m"hely párhuzamos m"ködése serkentette
és színesítette a belga historiográfiát. Meghatározó szerepet játszott e folyamatban Bartier és Stengers a Brüsszeli Szabadegyetem, Haag és Aubert a
Leuveni Katolikus Egyetem, Simon a Brüsszeli Saint- Louis fakultás, valamint
Dhondt a Genti Katolikus Egyetem professzora. Az 1960-as évekt!l meghatározó mértékben er!södött fel a képzésben a szociológiai vonás. A megújulásban els!sorban a Brüsszeli Szabadegyetem járt az élen, de hamarosan követte a
tendenciát a Leuveni Katolikus Egyetem is, s a szocio-politika szellemében, a
regionális, nemzeti, szociológiai és ideológiai dimenziókat mesterien ötvözve
m"ködött Cordewiener Liège-ben.
A brüsszeli iskola doyenje John Bartier (Leek, 19151980), a társadalom- és a
politikai tudományok karán oktató liberális brüsszeli professzor Théodore
Verhaegen, la franc-maçonnerie et les sociétés politiques cím" tanulmányával
(Bruxelles, 1963-1964), majd az azt követ! évben a belga munkáspártok történetét a nemzetközi munkásmozgalom közegébe beágyazó monográfiájával tette
le névjegyét. Ezzel párhuzamosan bontakozott ki a pirenne-i tradíció érvényességét megkérd!jelez! Jean Dhondt (Gentbrugge, 1915-1972) irányítása mellett a
munkásmozgalom genti m"helyének tevékenysége (vö. Histoire de la
Belgique. Paris, 1968). Ugyancsak Bartier nevéhez f"z!dik Belgium 1848-ban
betöltött európai szerepének bemutatása Belgique in 1848 dans le monde, le
printemps des peuples címmel, Dumont hasonló témájú alapmunkájával azonos
évben (1948), Párizsban megjelent könyvével.
Dumont és Bartier külpolitika-történeti munkálatai ráirányították a szakma
figyelmét a téma fontosságára, második világháborút követ! különleges aktualitására. Bartier brüsszeli tanítványa, Raynald de Briey gróf Un home politique
du XIXe siècle. Le comte Camille de Briey (1799-1877) cím", a liberális-katolikus
unionizmus örökségével teljes mértékben azonosuló, ám az antiklerikális libe112
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ralizmust határozottan elvet! monográfiája (Viex-Virton, 1967) egy kiemelked!
képesség" diplomata pályafutásán keresztül avatta be olvasóit a 19. századi
belga külpolitika olykor rendkívüli dilemmáiba, s mindenekel!tt I. Lipót felfogását elfogadva, olykor dics!ítve rekonstruálta annak szellemiségét és f! tendenciáit. Egy évvel kés!bb publikálta Marime Delsemme Quelques aspects
sociaux de la carrière diplomatique cím" úttör! jelent!ség" tanulmányát
(Bruxelles, 1968), amely a korabeli modern szociológiai szempontokat és újszer" megközelítéseket alkalmazva el!ször vázolta fel az újonnan megalakult belga állam diplomáciai testületének létrejöttét, s mutatott rá a szervez!désében,
majd m"ködtetésében érvényesül! társadalmi-politikai összefüggésekre, illetve
sajátosságaira az 1831-1850 közötti id!szakban. Az említett munkálatokhoz
kapcsolódva adta ki Horst Lademacher Die belgische Neutralität als Problem der
europäischen Politik 1830-1914. cím" jelent!s terjedelm" könyvét (Bonn, 1971).
A belga historiográfiába szervesen illeszked! monográfia a legapróbb részleteket mozaikkockaszer"en egymáshoz illeszt! aprólékos rekonstrukciókkal és
igen határozott vonalvezetéssel jelölte ki a 19. századi belga külpolitika markáns és meghatározó tendenciáit. Az elemzések közül kiemelkedik a londoni
szerz!dés megszületésének alapos, a folyamat belpolitikai és diplomáciai részleteit, összefüggéseit árnyaltan ismertet! bemutatása.
A belga történetírás 1950-1960-es éveinek, a kereszténydemokrácia európai
diadalútjának megindulásával összhangban álló meghatározó vonulatát jelentette a liberális-katolikus iskola nagy generációja, Henri Haag, Kurt Jürgensen,
Emile Lamberts, Roger Aubert és Rudolf Rezs!házy porondra lépése. Mintegy
felvezetésükként jelent meg Guyot de Mishaegen Le Parti Catholique Belge de
1830 à 1884 cím" munkája (Bruxelles, 1946), amely nélkülözhetetlen alapismereteket felvázoló, és fontos részletekbe men! finom elemzéseket tartalmazó
összegzésnek tekinthet! a belga politikai katolicizmus története feltárásában.
Henri Haag Les origines du catholicisme libéral en Belgique (1789-1839) cím",
nemzetközi összevetésben is historiográfiai jelent!ség" monográfiája (Louvain,
1950) a liberális katolicizmus tanulmányozásának komoly eszmetörténeti eligazítást nyújtó, és ismereteinket megalapozó nélkülözhetetlen kézikönyve,
amelynek megjelenése a leuveni iskola nyitányát szimbolizálta. Az ! munkálataira támaszkodva készítette el Rudolf Rezs!házy Origines et formation du
catholicisme social en Belgique 1842-1909 cím", a keresztényszocializmus belgiumi eredetét és korai történetét feltáró monográfiáját (Louvain, 1958). A folyamat további kiteljesedéseként bontakozik ki Emiel Lamberts munkássága. A
leuveni katolikus egyetem professzorának Kerk en liberalisme in het bisdom Gent
(1821-1857). Bijdrage tot de studie van het liberal-katolicisme en het
ultramontanisme cím" munkája (Louvain, 1972) a liberális katolicizmus és az
ultramontán irányzat kelet-flandriai fellegvárában lejátszódó folyamatok hatalmas forrásanyagra támaszkodó pontos és részletes rekonstruálásával a
leuveni iskola modellérték" m"vét alkotta meg. A leuveni iskola szellemiségéhez szervesen kapcsolódva Kurt Jürgensen Lamennais und die Gestaltung des
belgischen Staates cím" monográfiája (Wiesbaden, 1963) a liberális113
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katolicizmus európai !satyjának a független belga állam megszületésében játszott meghatározó szerepét tárja fel, s a belgiumi folyamatoknak a francia teoretikus gondolkodásában tetten érhet! visszahatását mutatja ki úgy, hogy egyben a vizsgált politikai-filozófiai irányzat történetének a nemzetközi szakirodalomban kiemelked! helyet elfoglaló kézikönyvét alkotja meg.
Önálló fejezetként indokolt szólni Aloïs Simon munkásságáról. A brüsszeli
Saint-Louis fakultás professzora a vizsgált korszak kiemelked! személyisége,
központi helyet elfoglaló történésze volt, aki a belga katolikus egyház és a politikai katolicizmus történetének kutatójaként alapvet! munkák sorát publikálta.
Le cardinal Sterckx et son temps (1792-1867) cím", a legendás mecheleni érseket
középpontba állító, historiográfiai jelent!ség" kétkötetes vállalkozása
(Wetteren, 1950) a belga egyház-történet, s a belga történelem kézikönyveként
a liberális katolicizmus nemzetközi szakirodalmában is kiemelked! helyet foglal el. Tematikusan ehhez a kötethez kapcsolódik Évêques de la Belgique
indépendante 1830-1940 cím" katalógusa (Leuven/Louvain-Paris, 1961). A
püspökök lexikonját is tartalmazó forrásdokumentáció jegyz!könyveib!l, s az
azokban rögzített érvelésekb!l szinte kibomlik a 19. századi belga történelemben dönt! szerepet játszó püspöki konferencia munkájának, döntéshozatalának
folyamata. Ugyancsak nagy jelent!ség" Le parti catholique belge 1830-1945 cím" rövid és tömör, alapvet! teoretikus kérdésfeltevéseket és megállapításokat
tartalmazó, a további kutatások szempontjából irányadó könyve (Bruxelles,
1958) valamint az ugyanebben az évben, Brüsszelben megjelent Aspect de
lunionisme 1830-1857, illetve Le catolicisme libéral belge cím" tanulmánya.
Az 1970 utáni „kortárs” periódus
Belgium legújabb kori történelmének a történetírás bels! differenciálódását
is felgyorsító meghatározó jelent!ség" állomását jelentette az alkotmány 1970ben végrehajtott, az unitárius állam végét jelent! revíziója. A módosítás eredményeként bekövetkezett történelmi horderej" változás lényegét ragadta meg
a miniszterelnök Gaston Eyskens, amikor február 18-án elmondott beszédében
leszögezte: az unitárius állam, akárcsak az annak struktúráját és m!ködését szabályozó törvények az új tények által megsz!ntek létezni.6 A küls! fenyegetés elmúlása, valamint a nyugat-európai integráció kiteljesedése a belga közvélemény
gondolkodásában alaposan eler!tlenítette az 1830-31-ben megteremtett semleges és független, liberális-katolikus alapokon m"köd! nemzetállam aktualitását, és visszamen!legesen is sokakban megkérd!jelezte alapértékeinek történelmi érvényességét. Az átalakuló történelmi-nemzetközi környezet, s a radikálisan változó nemzettudat maga után vonta a múlt újszer" megközelítéseit, a
historiográfia divergáló tendenciáinak feler!södését. Napjainkig markánsan
érvényesültek ugyanakkor a klasszikus belga történelmi tradíciók és értékek
6 vö. HASQUIN (1981): 80. ill. DELPÉRÉE, Francis: La Constitution de 1830 de 1830 à nos jours, et
même au-delà. Bruxelles, 2006. 49.
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ápolására és továbbéltetésére irányuló törekvések is, melyek mindenekel!tt a
pirenne-izmus szellemiségét !rz! dumont-i alapmunkák megismételt kiadásainak népszer"ségében mutatkoztak meg. A korszak profilját egyre inkább
meghatározó tendenciának azonban egyértelm"en a flamand és a vallon irányzat dinamikus kiteljesedése bizonyul.
A flamand történetírás els!sorban Leo Picard, Jean Stengers, Lode Wils, Els
Witte, Elias Gubin nevével jellemezhet! kibontakozása természetesen korábbi
el!zményekre nyúlik vissza. Nagy felt"nést kiváltó Geschiedenis van de
Vlaamse en Grootnederlandse Beweging cím" munkáját (Antwerpen, 1942) követ!en Picard szocio-ökonomikus elemek alkalmazásával vizsgálta a szocializmus eszméjének terjedését a flamand munkásmozgalomban (1963), Jan
Craeybeckx (1978) pedig a flamangatisme demokratikus elemeit, aspektusait
rehabilitálta.7 A flamand eszmeiség dinamikus terjedését mutatta Maurits De
Vroede De Vlaamse Beweging in 1855-56 (Bruxelles, 1960), illetve Le
mouvement flamand en Belgique (Anvers, 1975) cím" munkája, mint ahogy ebben az irányban hatott Maurits Van Haegendoren De Vlaamse Beweging nu en
morgen (Hasselt, 1962) és Dirk Wilmars Le probleme belge. La minorité frncophon
en Flandre (Anvers, 1968) cím" könyve. A flamandizmus történetének fontos
korszakhatárát jelenti az Encyklopedie van de Vlaamse Beweging címmel kiadott
monumentális összegz! feldolgozás (1973-75).8
Az alapozó munkálatok szerves részeként indult az 1950-60-as években a
katolikus flamandofon Lode Wils (1929, Antwerpen) kiemelked!, komoly szintézisek megalkotásában kicsúcsosodó munkássága. A leuveni egyetemi professzor számára a flamand a demokratikus katolikus szinonimáját jelentette,
felfogása szerint az 1840-60-as években a flamangatisme, a katolicizmus és a
demokrácia egymástól elválaszthatatlan értékeket fejeztek ki, s a flamand
mozgalom katolikus köt!dését hangsúlyozta De politieke oriëntering van de
Vlaamse Beweging 1840-1857 cím" feldolgozásában is. (Anvers, 1959) Honderd
jaar Vlaamse Beweging. Geschiedenis van het Davidsfonds tot 1914 cím" korszakos
jelent!ség" monográfiájában (Leuven, 1977) bemutatta a brabanti forradalom s
a hollandellenes mozgalom flamand származású f!szerepl!it, áttekintette a
flamandok szerepét a belga fejl!désben a 19. els! felében, els!sorban 1840 után,
és mindenekel!tt ismét csak er!s katolikus karakterét hangsúlyozva vázolta fel
a flamand mozgalom fejl!dését az irodalom, az egyház és az oktatás területén.9
A kibontakozó flamand iskola liberális irányzatát képviselte Jean Stengers.
A brüsszeli egyetemi tanár La Belgique de 1830 une nationalité de convention?
cím", a flamand entitás történetét a független belga állam kezdetéig visszanyúlva vizsgáló tanulmányában (Charleroi, 1981) megállapította, hogy 1830-at
követ!en a franciák Belgiumot sokáig tiszta nemzetiség nélküli területnek, Franciaország természetes részének tekintették, és megkérd!jelezték létjogosultsávö. GUBIN (1979): 12. 141. 13.
vö. GUBIN (1981): 14-15. 140.
9 vö. GUBIN (1979): 24-25.
7
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gát. Az ellenséges és fenyeget! légkörben az unitárius nemzetállam életképességének hangsúlyozása, évszázadokra visszanyúló gyökereinek feltárása és ábrázolása valódi patrióta kötelességnek számított, holott a flamand érvelés egyik
alaptézisét megfogalmazó szerz! szerint a múlt valójában a városok és a fejedelemségek történelmének mennyiségi összeadását, vallonok és flamandok egymás mellett élését, s nem pedig valamilyen nemzeti egység min!ségi megjelenését jelentette. Stengers elismeri ugyanakkor, hogy az 1830-as nagy nemzeti
lelkesedés, s a patrióta forradalom olvasztó kemencéjében az etnikai és a regionális különbségek feloldódtak, melyek helyén a holland és a francia fenyegetéssel szembeni öndefiníció, valamint a korszer" liberális-katolikus alkotmányosság, a sikeres gazdasági modernizáció, illetve az európai küldetés elemeire
épül! új és folyamatosan er!söd! önbizalomtól áthatott nemzeti identitás bázisán kiteljesedett az alkotmányos monarchizmus integráló étosza. A társadalom
gondolkodásában a belga jelleg, a belga nép eszméje dominált, a flamand és a
vallon identitás csak sokkal kés!bb jelentkezett.
A flamand etnikum történetének demokratikus hagyományait és értékeit tárta
fel Eliane Gubin Bruxelles au XIXe siècle: berceau dun flamangatisme democratique
(1840-1873) cím" monográfiája (Brussel, 1979). Elemzései során szerz! különös
hangsúlyt helyezett annak ismertetésére, miszerint a belga függetlenséggel egyid!s
flamand kérdés a nacionalizmusok felemelkedésével jellemezhet! korabeli európai
kontextus szerves részét képezi, s a 19. század els! felében nem a belga történelem
domináns akcentusát, sokkal inkább annak sajátos szociális vetületét jeleníti meg.
Dune histoire national à lautre: à propos de lhistoriographie du mouvement flamand en
Belgique cím" tanulmánya (Charleroi, 1981) a legapróbb részletekre kiterjed!, s
egyben a meghatározó tendenciákat kiemel! átfogó áttekintést nyújt a nagy nemzeti történetírás árnyékában kibontakozó flamand historiográfiáról.
A flamandok történelmével foglalkozó kutatási eredmények szintetikus öszszegzése szándékával jelent meg Els Witte koordinátori irányítása mellett az
Histoire de Flandre des origines à nos jours cím" (Brussel, 1983), a Flandria történetét a régió bölcs"jét"l, azaz a koraközépkortól napjainkig bemutató tudományos
kézikönyv. A 19. századot  az ipari-kapitalista társadalomba vezet! európai átmenet radikális átalakulási folyamatának élén haladó Belgium részét alkotó 
Flandria elszegényedéseként értelmez! f!szerkeszt! tartózkodott a politikatörténeti ismertetésekt!l, s a flamand kérdés megértését keresve a társadalom- gazdaságés m"vel!déstörténeti struktúrák elemz! bemutatására helyezte a hangsúlyt, különös tekintettel a szociális kérdés alakulására. A nemzetiségi/etnikai összefüggéseket, az öncélú és konfrontatív beállításokat következetesen kerül!, minden romantikus elfogultságtól mentesen megvilágító ábrázolásai plasztikusan mutatják
be az 1830-as években kiteljesed! elfranciásodás-sal szemben az 1840-es évek elején meginduló flamand mozgalom szocio-ökonómiai, illetve politikai és kulturális
összetev!it, továbbá szervez!désének és m"ködésének els! állomásait.
A flamand iskola kibontakozásával párhuzamosan zajlott le a vallon irányzat,
mindenekel!tt Léopold Génicot, Paul Harsin, Hervé Hasquin, Jean Lejeun nevéhez
köt!d! karakterisztikus önállósodása. A folyamat felgyorsításában kulcsszerepet
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játszott Paul Harsin (Liège, 1902-1983) a Belga Királyi Akadémia tagja. A liège-i
egyetem történész professzora, számos nagyformátumú monográfia szerz!je, a
hercegség közép- és újkori történetének megírója (ld. Liège et la révolution de 1830
Bruxelles, 1930, illetve La révolution liègeoise de 1789 (Bruxelles, 1954) 1981-ben
megjelent tanulmányában határozottan szembefordult a klasszikus belga nemzettudattal egyenérték" juste-izmus és pirenne-izmus hagyományával, és elutasította
az 1830-ban megszületett belga unitárius nemzetállamot szerinte idealizáló felfogást. El!djeit bíráló szenvedélyes meggy!z!déssel vallotta, miszerint a történész és
a professzor foglalkozása nem abból áll, hogy a patriotizmust tanítsa, és igazi feladatát a
valóság egyszer" megismertetésében jelölte meg. A szerinte kizárólag a katonai
gloire kultuszát és a politikai ambíciók feler!sítését szolgáló, a múltat glorifikáló,
az el!döket egyoldalúan dics!ít!, valamint a szomszédokkal ellenségesen szembeforduló magatartás  mint ahogy az korábban oly sokszor megtörtént  ugyanis az
esetleges látványos rövidtávú sikerek ellenére perspektivikusan a társadalom erejének csökkenéséhez vezet, s az ilyen típusú nacionalizmus eltéríti a történelmet és
annak tanítását a mértéktartás és a megértés sajátos értékét"l, erényét"l.10
1973-ban publikált tanulmányában Robert Demoulin11 ugyanakkor azt
emelte ki, hogy a francia-vallon kultúra a holland elnyomással szembeni küzdelem er!djét, a vallon-liège-i ellenzék az ellenállás leger!sebb motorját, a vallon önkéntesek serege pedig a forradalom derékhadát képezte. Utalt arra, hogy
bár a hivatalos politika szférájában a vallon-flamand ellentét gyakorlatilag nem
jelent meg, a gazdaságban nagyon is élénken, olykor drasztikusan mutatkoztak
a strukturális és érdekellentétek. A vallon föderalizmus nem fogalmazódott
meg markáns tendenciaként, csendes hívei azonban marginális pozíciójuk ellenére is jelen voltak a különböz! színtereken.12
Mivel a második világháborút követ! flamand feldolgozások és megközelítések egyes vallon szerz!k szerint egyenesen elbagatellizálták Vallónia létét
és a belga történelemben játszott szerepét, méltó válaszként az 1950-60-as
években sorra jelentek meg a vallon területek fontosságát, Liège, Namur,
Hainot, Luxemburg tartomány, s a jelent!s vallon városok (Tournai,
Charleroi, Namur, Arlon, Mons) történetét bemutató munkák. Közülük is kiemelkedett Jean Lejeune La principauté de Liège cím" monográfiája. (Liège,
1948) Különös jelent!séggel bírt ugyanakkor az els! vallon szintézisként La
Wallonie. Le Pays et les Hommes címmel Lothe és Hasquin szerkesztésében
1976-ban megjelent enciklopédia.13
A vallon iskola kiemelked! képvisel!je Léopold Génicot, a Belga Királyi Akadémia tagja, a genti katolikus egyetem professzora volt. Histoire de Belgique cím"
kötetével (Bruxelles, 1961) a kés!bbi kutatásait el!készít! alapvetést végezte el.
Igazi nagy horderej" vállalkozásának a személyes irányításával és szerkesztésében,
HASQUIN (1981): 8.
ld. DEMOULIN, Robert: Unification politique, essor économique (1794-1914). IN: GENICOT,
Léopold (szerk): Histoire de la Wallonie. Toulouse, 1973.
12 GÉNICOT, Léopold (szerk.): Toulouse, 1973. 319-327.
13 Vö. HASQUIN: 1981. 11. 344.
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a frankofon országokat bemutató sorozat részeként, s az Univers de la France et
des pays francophones kiadásában (Toulouse, 1973) megjelent Histoire de la
Wallonie cím" kötet tekinthet!. A vallon történelemr!l teljes áttekintést nyújtó vállalkozásban az 1794 és 1914 közötti periódust feldolgozó Demoulin mellett a Les
naissances de la Wallonie (1914-1972) cím" tanulmány szerz!je, a namuri NotreDame és a brüsszeli Saint-Louis egyetemi fakultás professzora, André Boland játszott kiemelked! szerepet, míg maga a szerkeszt! az Entre lEmpire et la France (de
925 à 1429) cím" fejezetet készítette el. Bevezet!jében Genicot leszögezte, hogy a
nyelvében és kultúrájában évszázadokon át francia, Franciaországgal szomszédos
régiót alkotó, s Európa latin részéhez tartozó Vallónia múltja nem értékelhet! csupán belga perspektívában. A mindenfajta determinizmustól mentes megközelítés
igényét aláhúzva a kötet célját a tartomány eredetének és gyökereinek felfedezésében határozta meg, mivel meggy!z!déssel hirdette, hogy a vallon társadalom
mindenekel!tt múltjára alapozva teremtheti meg jöv!je garanciáját. A közösségi
identitás meger!sítésének szempontjait szem el!tt tartva, s az emancipálódás
melletti elkötelezettséghez morális fogódzókat adva fontosnak érezte ugyanakkor olvasóit emlékeztetni arra is, hogy a rendkívül gazdag ásványkincseire
és a kontinens legfejlettebb ipari kapacitására támaszkodó Vallónia a 19. századi belga fejl!dés motorja volt ugyan, önálló civilizációs eredetét és különálló etnikai sajátosságait azonban a sajátos történelmi körülmények között nem
fogalmazhatta meg nyilvánosan.
A legendás emlék" Elie Baussart utódjának tekintett Hervé Hasquin
(Charleroi, 1942 ), a brüsszeli szabad egyetem professzora és rektora, jeles gazdaság-, társadalom- és vallástörténésze ugyancsak határozottan vitába szállt az
unitárius belga nemzetfelfogással, s a 19. században létezett és a kortárs társadalom elsöpr! többsége által elfogadott nemzeti egység érvényességét visszamen!legesen megkérd!jelezve ugyancsak a regionális bázisok összességében határozta
meg a belga jelenség lényegét. (Charleroi, 1981) A forradalom 150. évfordulója
alkalmából, Historiographie et politique. Essai sur lhistoire de Belgique et de
Wallonie címmel (Charleroi, 1981) megjelent kötet el!szavának írója, Felix Rousseau a szerkeszt! Hasquint, mint a Vallónia történetét els!ként oktató profeszszort méltatta. Le mouvement wallon: une histoire qui rest à écrire címmel közölt
tanulmányában utóbbi hangot adott azon reményének, hogy a vallón tartományok történetének korszer" vizsgálata végül elvezet a közös múlt jobb megértéséhez, és ismételten visszautasította azt az általa történelemhamisítással egyenérték"nek nevezett állítást, miszerint a vallonok romanizált germánok lennének.
Hasonló céllal és tartalommal jelentette meg Hasquin Histoire et historiens depuis
1830 en Belgique (Bruxelles, 1981) illetve Historiographie et politique en Belgique
(BruxellesCharleroi, 1996) cím" köteteit.
A különböz! irányokból és megközelítésekb!l kezdeményezett intenzív belga
történész vita egymásra kölcsönösen ható munkálatainak eredményeként a 20/21.
század fordulójához közeledve markánsan kirajzolódtak a l9. századi belga történelem alapkérdéseit újragondoló és újraértelmez!, az új, korszer" nemzeti identitás megteremtését el!mozdító koncepciók körvonalai. Említett folyamat fontos ál118
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lomását jelentette Marie-Thérèse Bitsch Histoire de la Belgique cím", friss szemléletet, szocio-gazdasági szempontokat érvényesít! monográfiája (Hatier, 1992).
Ugyancsak a 19. század modern interpretációjához járul hozzá az Andrée DespyMeyer szerkesztésében, s többek között Stengers és Gubin közrem"ködésével,
Frère-Orban et le liberalisme politique (Bruxelles, 1996) címmel, a Les Archives
libérales francophones és a Brüsszeli Szabadegyetem közös gondozásában megjelent tanulmánykötet. A korszer" monográfiák tárházát gazdagítja Xavier Mabille
Histoire politique de la Belgique. Facteurs et acteurs de changement (Bruxelles, 2000)
cím", színes térképekkel illusztrált, s a pártok fejl!dését a nemzetközi
komparatisztika módszereinek alkalmazásával bemutató feldolgozása.
A belga forradalom 2005-ös jubileumi éve alkalmából jelent meg a korábbi évtizedek kutató- és feldolgozó munkálatai eredményeire támaszkodó, a jelenkori belga
történész szakma legjelent!sebb képvisel!i közrem"ködésével megszületett összefoglaló monográfia. A Nouvelle Histoire de Belgique cím" kétkötetes szintézis
(Bruxelles) egyik f!munkatársa, a La construction de la Belgique 1828-1847 cím" fejezet szerz!je Els Witte, a brüsszeli Centre de létude interdisciplinaire létrehozója
(1977) és igazgatója, a Belga Királyi Akadémia tagja tanulmánya a tudománypolitika,
a szociológia, a társadalompszichológia és az antropológia szempontjait és eredményeit egyszerre alkalmazza. Interdiszciplináris komplexitásra törekv! feldolgozása
teljes áttekintést nyújt a vizsgált korszak forrásairól, és szakirodalmáról, tartalmazza
a kormányok listáját és összetételét, s részletes kronológiai áttekintéssel is szolgál az
olvasónak. A Brüsszeli Szabad Egyetemnek a flamand mozgalom liberális vonulatát
és szociológiai irányzatát megtestesít!, s az újszer" flamand identitást a klasszikus
belga tradíció értékeivel összeegyeztetni, utóbbiakat megújítani képes professzora
De Belgische radikalen: brugfiguren in de demokratische beweging (1830-1847) címmel
1977-ben megjelent tanulmányában a vizsgált korszak szocio-ökonómiai háttérét rajzolta meg. Megállapította, hogy az 1830-ban hatalomra jutott tulajdonos osztályok,
az arisztokrácia, a nagybankok, a nagykeresked!k, illetve a mez!gazdasági és az
ipari fels!osztály együttm"köd! képvisel!i tudatosan osztoztak a politika és a gazdaság stratégiai pozícióin, míg velük szemben a középpolgárság, a kispolgárság, a
kisnemesség és a dolgozó osztályok hangadói fogalmazták meg emancipációs törekvéseiket. Négy évvel kés!bb Jan Craeybeckx-szel közösen megjelentetett Politieke
geschiedenis van België sinds 1830 cím" kismonográfiája (Atwerpen, 1981) immár az
új- és legújabb kor egészére kiterjesztve érvényesítette a fent említett szempontokat.
Az ugyanebben az évben publikált, Aperçu des études consacrées aux partis cím" tanulmánya szintúgy a szociális elem következetes el!térbe állításával vizsgálta a (liberális, katolikus, szocialista) politikai pártok létrejöttét, fejl!dését és szerepét a belga
történelem alakításában, miközben többek között arra megállapításra jut, hogy azok
megalakulásában a flamand vagy a vallon elem semmiféle szerepet nem játszott. A
belga historiográfia különösen értékes kiadványa Histoire de Flandre des origines à nos
yours cím" monográfiája (Bruxelles, 1982), valamint a Harry Van Velthovennel közösen megírt Langue et politique. La situation en Belgique dans une perspective historique
cím", új megközelítéseket, kérdésfeltevéseket, válaszokat és értelmezéseket megfogalmazó szociolingvisztikai munkája. (Bruxelles, 1999)
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A jubileumi szintézis ugyancsak fontos fejezetét képezi Éliane Gubin és
Jean-Pierre Nandrin közös munkája, a La Belgique libérale et bourgeoise 18461878 címet visel!, a RogierFrère-Orban kormány 1848-49-ben megvalósított
demokratikus szociális reformpolitikáját, a liberális-katolikus alap megújítására
irányuló törekvéseket méltató összefoglaló.
A belga alkotmány megszületésének 175. évfordulója alkalmából jelent meg
Francis Delpérée La Constitution de 1830 à nos jours, et même au-delà cím" munkája. Szerz! az egészségesen egoista és realista belga politikai mentalitás produktumának nevezett dokumentum elemzését követ!en napjainkig nyomon kíséri annak
változásait, és behatóan elemzi legfontosabb módosításait, mint például a választójogi törvény demokratizálódási folyamatát alkotó 1893-as, 1921-es és 1948-as megreformálását, mindenekel!tt pedig a föderalizmus, illetve a decentralizáció feltételeit 1970-ben illetve 2001-ben megteremt! revízióját.
A belga sajtó története a belga történetírásban
A 19. századi belgiumi sajtó a belpolitikai fejl!dés szerves részét képezte.
Meghatározó jelent!ség" fóruma és formálója volt a belga unionizmus kialakulásának valamint az új alkotmányos rendszer elfogadtatásának és kiteljesedésének. Nyilvánosságot biztosított a bels! ellentétek artikulálódásához, az eltér!
vélemények megismertetéséhez és ütköztetéséhez, ám a rivalizálás kiteljesedésének el!mozdításán túl (különösen az 1848-as európai forradalmi hullám kibontakozása idején) pozitív szerepet játszott a politikai irányzatok közötti konszenzus, a nemzeti egység megteremtésében is.
A belga sajtótörténeten belüli tájékozódás kiindulópontjául Romain Van
Eeno és Arthur Vermeersch Bibliographisch repertorium Van de Belgische Pers
1789-1904 címmel Leuven/Louvain-Párizsban megjelent, a Centre
Interuniversitaire dHistoire Contemporaine/Interuniversitaire Centrum voor
Hedendaagse Geschiedenis cím" kétnyelv" forráskiadvány-sorozat 23. füzeteként 1962-ben publikált munkája szolgál. A kutatót könnyen áttekinthet! szerkezetben eligazító bibliográfiai feldolgozás alfabetikus sorrendet alkalmazva
különböz! bontásokban, több dimenzióban rekonstruálja a belga sajtó struktúráját. Általános repertóriumot tartalmazó része a belga sajtótörténet forrásait
tekinti át, majd az évkönyvek, almanachok, speciális periodikák (különböz!
választási: parlamenti, helyhatósági összefoglalások), illetve módszertani tanulmányok követik egymást. A szerkeszt!k megkülönböztetik az országos, tartományi és a lokális szint" kiadványokat, és politikai pártjelleg (liberális, katolikus, szocialista) szerint is differenciálnak, miközben valamennyi fejezethez b!séges szakirodalmat mellékelnek a teljesség igényével. A nagyjelent!ség" közös
vállalkozást sokban el!készít! el!zményként 1958-ban jelent meg Vermeersch
De Structuur van de Belgische Pers 1830-1848.  Bijdragen tot de geschiedenis van de
Belgische Pers 1830-1848 cím", rövid történeti bevezet!vel ellátott feldolgozása,
amely a különböz! irányzatokat elkülönítve és politikatörténeti beágyazottságukban, árnyaltan és lényegre tör!en elemzi az egyes lapokat.
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A belga sajtótörténet teljes áttekintése igényével készült els! feldolgozást
André Warzée jelentette meg 1845-ben Essai historique et critique sur les
journaux belges címmel. A hatalmas anyagot megmozgató, igazi alapmunkának min!sül!, a 17. századi kezdetekig visszanyúló vállalkozás tartományonkénti bontásban, azon belül pedig városonként haladva, s a sajtótermékeket
kronologikus sorrendben rendszerezve tekinti át a teljes francia és holland korszakot, valamint a belga korszak els! évtizedét úgy, hogy az orgánumok szerkeszt!ir!l, kiadóiról és f!munkatársairól is részletes tájékoztatást ad. Ugyancsak a 17. század kezdetéig visszatekintve s az 1840-es évekig végig követve rajzolja meg a belga sajtótörténet ívét Philip Bourson Histoire de la presse cím", a
Patria Belgica nemzeti enciklopédia III. kötetében 1875-ben megjelent tanulmánya. A felsorolt m"vekhez további alapmunkaként kapcsolódik Lionel Bertelson
Dictionnaire des journalistes-écrivains de Belgique (Bruxelles, 1960) cím", a szerkeszt!kr!l és a lapalapítókról, továbbá a f!munkatársakról hatalmas tényanyagot felvonultató lexikonja, valamint La presse dinformation. Tableau chronologique
des journaux belges (Bruxelles, 1974) címmel a kezdetekt!l a kötet megjelenésig
teljes áttekintést nyújtó hatalmas lexikonszer" feldolgozása. További hasznos kézikönyvként gazdagítja a kínálatot Julien Pecheux Évolution de la Presse en
Belgique címmel 1950-ben kiadott, a sajtó- és a politikatörténet kölcsönhatását
ugyancsak a kezdetekt!l remekül megrajzoló áttekintése.
A Belgium egészére kiterjed! átfogó munkálatok mellett jelent!s eredményeket
hoztak a kiemelked! jelent!ség" városok, illetve térségek sajtóját bemutató feldolgozások. Az 1789-1914 közötti id!szakban napvilágot látott brüsszeli orgánumok
repertóriumát Arthur Vermeersch 1965-ben kiadott, az Interuniversitaire 42. füzeteként megjelent kétkötetes gy"jteménye tartalmazza. A vállalkozáshoz szervesen
kapcsolódik fontos el!munkálatként Pierre Verhaegen 1936-ban megjelent De
katholieke Pers tu Brussel cím", a francia, a holland és a belga korszakot vázlatosan
áttekint!, a f! tendenciák bemutatására szorítkozva a katolikus irányzat melletti
elkötelezettségt!l és er!s antiliberális szemlélett!l átitatott kötete. Az antwerpeni
sajtóviszonyokról els!sorban H. De Borger Bijdrage tot de geschiedenis van de
Antwerpse pers. Repertorium 1794-1914 címmel 1968-ban megjelent munkájából tájékozódhatunk. A kötet fontos el!munkálatának tekinthet! Lode Wils De
liberale Antwerpse dagbladen 1857-1864 címmel 1962-ban publikált, s bevezet!jében az 1848. el!tti id!szakra vonatkozóan is fontos utalásokat tartalmazó füzete. Nyugat-Flandria 1807-1914 közötti sajtóviszonyairól (Brugest is
magába foglalva) a H. Degraer, Willy Maervoet, F. Martens, F. Simon, valamint Simon Van de Meersch alkotta munkacsoport által összeállított,
1968-ban megjelent kötet ad részletes áttekintést.14
A belga sajtótörténet kiemelked! m"vel!je, Marie-Louise Warnotte Namurre összpontosította kutatásait. Az alapos politikatörténeti hátteret megrajzoló
14 DEGRAER, H.  MAERVOET, Willy  MARTENS, F.  SIMON F.  SIMON-VAN DER
MEERSCH, Anne-Marie: Repertorium van de pers in West-Vlaanderen 1807-1914. (Centre
Interuniversitaire dhistoire contemporaine / Interuniversitaire Centrum voor Hedendaagse
Geschiedenis. Cahiers/Bijdragen 48.) Leuven, 1968.
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bevezet!vel 1965-ben kiadott Sur la presse à Namur 1794-1904 címmel megjelent, szélesebb összefüggéseket felvázoló alapvetéseit követ!en külön kötetben
dolgozta fel a LAmi de lordre 1839-1914 közötti történetét. Az egyetemes sajtótörténet-írás szempontjából modellérték"nek nevezhet!, 1968-ban megjelent
monográfia az ultramontán napilap m"ködését a belga nemzeti kontextusokban
elhelyezve mutatta be, miközben pontosan és aprólékosan feltárta és rekonstruálta adminisztratív felépítését, anyagi feltételeinek alakulását, szerkeszt!sége napi tevékenységét, beleértve a terjesztés részleteit is.
Marie-Louise Warnotte méltó partnerének bizonyulva André Cordewiener
1972-ben jelentette meg az Interuniversitaire sorozat 71. füzeteként az 1830-1850
közötti liège-i sajtó általános repertoárját.15 Az ugyancsak modellérték" feldolgozás különös pozitívuma, hogy alfabetikus felsorolása a lapok profiljának (politikai, szakmai, tartalmi) meghatározására is vállalkozik. A bibliográfiai gy"jtemény közreadását megel!z!, hatalmas forrásanyagra támaszkodó bevezet! tanulmány a belga sajtó- és politikai történetírás egyik legjelent!sebb munkálatának tekinthet!, amely külön fejezetben dolgozza fel a katolikus, a liberális, a demokratikus és az oranzsista irányzat fórumait, valamint a politika margóján
megjelen! speciális orgánumokat, továbbá önálló részben foglalkozik a különböz! és speciális folyóiratokkal, és a szakirodalom teljességre törekv! jegyzékével
segíti el! az olvasó minél alaposabb tájékozódását. Ugyancsak jelent!s vállalkozásnak min!sül Cordewiener Organisations politiques et milieux de presse en regime
censitaire. LExpérience liegeoise de 1830 à 1848 címmel megjelent (Paris, 1978),
Liège tartomány teljes politika- és sajtótörténetét bemutató munkája. A hatalmas
levéltári anyag, sajtóforrás, röpiratok és a korabeli irodalom alapos feldolgozására támaszkodó kötet plasztikusan bemutatja a belgiumi választójogi rendszer
m"ködését országos, tartományi és városi szinten egyaránt, és modellérték" rekonstrukcióját adja az unionizmus helyi szint" megvalósulásának, miközben
felmutatja a katolikus és a liberális mozgalom helyi sajátosságait is.
A liège-i sajtó történetét ugyancsak feldolgozó Ulyse Capitaine Recherches
historiques et bibliographiques sur les journaux et les écrits périodiques liègeois cím"
kötete a vizsgált szakirodalom értékes darabja. Az 1850-ben megjelent els!
nagyszabású, teljes adatbankkal szolgáló összefoglaló munkálat megkerülhetetlen alapmunkának számít a témával foglalkozó kutató számára. A politikai
sajtó közvélemény-formáló szerepét középpontba állító, a kezdetekt!l a francia
forradalom, és a holland abszolutizmus korán átível! feldolgozás a belga periódus elemz! és értékel!, szakszer" és hiteles kortársi bemutatásával szolgál.
A belga sajtótörténet szakirodalmának sajátos fejezetét alkotják a két világháború közötti id!szakban született német nyelv" munkálatok. Közöttük is külön jelent!séggel bír Robert Van Sint-Jannak Die politische Presse Belgiens
címmel a Zeitungswissenschaft 1929. évfolyamában több részben megjelent ta15 CORDEWIENER, André: Étude de la Presse liègeoise de 1830-1858 et répertoire général. (Centre
Interuniversitaire dhistoire contemporaine / Interuniversitaire Centrum voor Hedendaagse
Geschiedenis. Cahiers/Bijdragen 71.) Leuven/Louvain  Paris, 1972.
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nulmánya, amely kiváló elemzésekkel gazdagította az 1830-49 közötti folyamatokról, összefüggésekr!l rendelkezésre álló ismereteinket. Ugyancsak számos
új és fontos mozzanatot tárt fel Jakob Schmitz La Presse catholique dans la
Province de Namur (Anvers, 1936), illetve Karl Schwendeman Die belgische
Presse cím" (Preußische Jahrbücher 1923. évfolyam 193. kötet) publikációja.
A 19. századi belga sajtótörténet (ahogy az egyháztörténet) tanulmányozásához (is) nélkülözhetetlen segítséget nyújt a Centre universitaire dhistoire
contemporaine/ Interuniversitaire Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis.
Cahiers/Bijdragen címmel Leuven/Louvain és Párizs közös vállalkozásaként
kiadott forráspublikáció sorozat, melynek célja a független Belgium történetér!l tanúskodó levéltári források nyomtatott, a kutatók munkáját megkönnyít!
közzé tétele. A vállalkozást koordináló szerkeszt!bizottság munkálataiban G.
Jacquemyns (Brüsszel), Robert Demoulin (Liège), Henri Haag (Louvain), és Jan
Dhondt (Gent) vett részt.
1848 a belga történetírásban
Az 1848-as európai forradalmak korának német-alföldi története nem áll a
belga történetírás homlokterében. Az érdekl!dés korlátozottságát és visszafogottságát mindennél találóbban jellemzi, hogy a kérdéskör átfogó feldolgozására mindössze egyetlen monográfia született. Georges Henri Dumont második
kiadást is megélt, már említett könyve (Le miracle de 1848 Bruxelles, 1948.,
2002) mellett mindenekel!tt André De Riddernek a válságos tavaszi id!szak
külpolitikai összefüggéseit bemutató diplomáciatörténeti kötete16 járult hozzá a
sajátos belga valóság megértetéséhez.
Felt"n!, hogy a belga történelem feldolgozására vállalkozó munkák sora
mennyire rövid terjedelmet szentel a korszaknak. Így például többek között
Théodore Juste I. Lipót monográfiájában17 12, háromkötetes Histoire de la
Belgique cím" feldolgozásában (1868) 10, Pirenne 1948-1952-ben másodszor kiadott monumentális négykötetes alapmunkájában18 5, Edouard De Moreau
Dechamps biográfiájában19 12, báró Henri de Trannoy Malou életrajzában20 30,
Louis de Lichtervelde Lipótról írott könyvében21 mindössze 12 oldalban olvashatunk a felettébb mozgalmas hónapokról, Els Witte22 és Éliane Gubin23 politikatörténeti munkája is csupán 8, illetve 11 oldalt szentel rá.
DE RIDDER, André: La crise de la neutralité belge de 1848. Le dossier diplomatique. Bruxelles, 1928.
JUSTE, Théodor: Léopold Ier. Bruxelles, 1868.
18 PIRENNE, Henri: Histoire de Belgique des origines à nos jours. I-IV. Bruxelles, 1948-1952.
19 MOREAU, Eduard de: Adolphe Dechamps 1807-1875. Un frère darmes de Montalembert.
Bruxelles/Paris, 1911.
20 TRANNOY, Baron Henri de: Jules Malou. Bruxelles, 1905.
21 LICHTERVELDE, Louis de: Léopold Ier et la fondation de la Belgique contemporaine. Bruxelles, 1929.
22 WITTE, Els  CRAEYBECKX, Jan: Politieke geschiedenis van België sinds 1830. Antwerpen, 1981.
23 GUBIN, Éliane  NANDRIN, Jean-Pierre: La Belgique libérale et bourgeoise. IN: WITTE, Els 
GUBIN, Eliane  NANDRIN, Jean-Pierre  DENECKERE, Gita: Nouvelle Histoire de la Belgique. I.
1830-1905. Bruxelles, 2005.
16

17

123

Erd!dy Gábor: Belgium létrejöttének historiográfiája, 1830-1849

Az 1848-49. évek belgiumi eseményeinek megértéséhez szükséges alapvet!en
fontos, egyenesen nélkülözhetetlen ismeretekhez jutunk ugyanakkor több alapmunkán keresztül is. Jean-Joseph Thonissen24 és Louis Hymans25 I. Lipót uralkodását feldolgozó monográfiája 50, illetve 40 oldalban világítja meg az uralkodó
sokban meghatározó szerepét. A legrészletesebb és legalaposabb orientáló elemzéseket az említett évek két f!szerepl!jének munkásságát feldolgozó történésznek
köszönhetjük. Paul Hymans kétkötetes Frère-Orban monográfiája26 mintegy 350
oldalban koncepcionálisan is a legtöbbet adja az 1847. augusztus 12. és 1849 !sze
közötti korszakot foglalkoztató dilemmák megértéséhez. Hasonlóképpen megkerülhetetlen olvasmánynak tekinthetjük Ernest Discalles Charles Rogier-r!l írott
négykötetes alapmunkáját,27 amely az 1830-1852 közötti belga történelem egészét
átível!, integráló és szimbolikusan is megjelenít! kiemelked! képesség" politikus
személyes pályaképén és speciális néz!pontján keresztül világítja meg a min!ségi
korszakváltást jelent! hónapok drámai fejezeteit.
Belgium megszületésének története (1830-1849) a magyar történetírásban
Belgium 19. századi története iránt a magyar történetírás annak ellenére sem
tanúsított komolyabb érdekl!dést, hogy a kortárs magyar politikai elit közismerten
a belga liberális- katolikus unionizmus tisztel!je volt, s annak tartalma komoly hatást gyakorolt liberális reformelképzelései alakulására. A magyar szakirodalomban
alkotmánytani alapvetése során Concha Gy!z!28 foglalkozott behatóan az 1831.
február 7-én elfogadott alkotmánnyal és rendkívül precíz elemzésében bemutatta
annak progresszív, számos ponton kiemelked!en haladó vonásait. A 19. század
kés!bbi évtizedei során több ország számára követend!nek min!sül! dokumentum rövid, az európai alkotmányok és parlamentarizmus történetébe beágyazott
lényegre tör! ismertetésével találkozhatunk a Kovács István által szerkesztett,29 illetve a Mezei Barna és Szente Zoltán által megírt30 kötetekben.
A belga alkotmánynak az utolsó magyar rendi országgy"lés munkálataira, s
az 1848. április 11-én szentesített törvények megszületésére gyakorolt közvetlen hatására Szabad György 1973-ban elhangzott egyetemi el!adásai hívták fel
figyelmemet. Említett kapcsolódás, s a szószerinti szövegszer" átvétel konkrét
és pontos kimutatását a korábbiakban Kaas Albert,31 Nagy Miklós32 és Károlyi
Árpád33 végezte el.
THONISSEN, Jean-Joseph: La Belgique sous le règne de Leopold Ier. I-III. Louvain, 1861.
HYMANS, Louis: Histoire populaire du règne de Léopold Ier. Bruxelles, 1876.
26 HYMANS, Paul: Frère-Orban. I-II. Bruxelles, 1905.
27 DISCAILLES, Ernest: Charles Rogier I-IV. (1800-1885). Brussel, 1893-1895.
28 CONCHA, Gy!z!: Politika. I. kötet. Alkotmánytan. Budapest, 1895.
29 KOVÁCS István (szerk.): Nyugat-Európa alkotmányai. Budapest, 1968.
30 MEZEY Barna - SZENTE Zoltán: Európai parlamentarizmus és alkotmánytörténet. Budapest, 2003.
31 KAAS, Albert: Az alkotmányfejl"dés tényez"i. Budapest, 1926.
32 NAGY, Miklós: Ghyczy Kálmán, mint nádori ítél"mester. Budapesti Szemle 1930. 219. kötet.
33 KÁROLYI, Árpád: Az 1848-diki pozsonyi törvénycikkek az udvar el"tt. Budapest, 1936.
24

25
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OSullivan de Grass bécsi követi tevékenységére vonatkozó utalással a magyar szakirodalomban a Batthyány és Jella#i$ részvételével 1848. július 27-30.
között, a birodalmi f!városban lezajlott tárgyalásokkal kapcsolatos bizonytalanságok tisztázására irányuló próbálkozások során találkozunk Károlyi Árpád
nagyjelent!ség" tényfeltáró munkájában.34 A belga diplomatára történ! hivatkozást a jelzett témával foglalkozó rövid közleményében Angyal Dávid,35 a
Batthyány Lajos miniszterelnöki tevékenységét bemutató alapmunkájában pedig Urbán Aladár36 ismételte meg.
A 19. századi belga történelem nemzetközi-külpolitikai összefüggéseit Diószegi
István klasszikusnak tekinthet! diplomáciatörténeti monográfiája37 elemezte, míg
a flamand és a vallon kérdésre vonatkozóan egyaránt érdekes információkat tartalmaz Karsai László Flamandok és vallonok cím" munkája (Budapest, 1986). Az
ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszéke által 2005-ben megjelentetett, a 19. századi egyetemes történetet feldolgozó egyetemi tankönyvben Vadász
Sándor vállalkozott a belga fejl!dés rövid bemutatására.
Kutatásaim során a leuveni Mindszenty Magyar Kollégium egykori legendás
igazgatója, Muzslay István hívta fel figyelmemet Garab Tibor Zoltán La Belgique
en face de la révolution de 1848 et de la guerre dindépendance nationale hongroises cím" bölcsészdoktori disszertációjára. (Louvain, 1961) A korrekt, bár er!sen amat!r színvonalú munka els! 190 oldala a magyar forradalom és a szabadságharc
történetét beszéli el a tájékozatlan belga olvasónak az addigi magyar nyelv"
szakirodalom megfelel! ismerete alapján, míg második 100 oldalas része a magyar kérdés belgiumi sajtóvisszhangját dolgozza fel. A kell!en meg nem érlelt,
csupán félkész terméknek min!síthet! dolgozat szisztematikus és átfogó feltárás
elvégzése helyett beéri a szemezgetéssel, idézetek értelmezés és elemzés nélküli
közlésével, s odavetett megjegyzései nem állnak össze rendszerbe. A nemzetközi
háttér megrajzolását egyébként következetesen mell!z! munka ezen fejezete
esetlegességeire való tekintettel leginkább korlátozott érték", töredékes forráspublikációnak tekinthet!. A disszertáció legértékesebb harmadik (35 oldal terjedelm") része jelent!s levéltári források feldolgozásával rekonstruálja a hivatalos
Belgium viszonyulását a magyar ügyhöz, melynek során jól sikerült elemzésekkel, helytálló és lényeges következtetések önálló levonásával a szerz! fontos
elemekkel gazdagítja ismereteinket. A londoni, párizsi, berlini és frankfurti belga
követjelentések hatalmas anyagának átnézése alapján feltárja, hogy azok Van de
Weyer két jelentésének kivételével nem tartalmaznak magyar vonatkozásokat. A
hiteles megállapítás alapján eltekintettem a jelzett források újabb áttanulmányozásától, s kutatásaimat a Garab által is érintett, OSullivan de Grass követi jelentéseit meg!rz! bécsi gy"jteményre koncentráltam.

34 KÁROLYI, Árpád: Németújvári gróf Batthyány Lajos els" magyar miniszterelnök f"benjáró pöre. III. Budapest, 1932.
35 ANGYAL, Dávid: Batthyány és Jellasich találkozása. Századok 1936. 70.
36 URBÁN, Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Budapest, 1986.
37 DIÓSZEGI István: A hatalmi politika másfél évszázada. Budapest, 1994.
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Forgó Zsolt

Napóleon a HMS Bellerophon fedélzetén
(1815. július 15. – 1815. augusztus 7.)

Í

rásunkban f!képp a korabeli emlékiratok segítségével szeretnénk bemutatni Bonaparte Napóleon megadásának közvetlen el!zményeit, valamint az angol Bellerophon hadihajó fedélzetén töltött sz"k egy hónapnyi
id!szakot, amely során a császár a szám"zetés keser" tényével kényszerült
szembenézni. A Napóleon életér!l szóló monográfiák és tanulmányok széles
körben tárgyalják, mind a Szt. Ilonán eltöltött éveit, mind pedig a korábbi katonai, politikai és uralkodói id!szakokat, mégis kevés teret szánnak ennek a
rövid, ám mégis nagy jelent!séggel bíró eseménysorozatnak.
1815. június 18.-án, Napóleon száz napos uralma a waterloo-i csatával végérvényesen lezárult. A csatavesztés után a császár még egy ideig Párizsban,
Franciaország f!városában tartózkodott. Azonban a városban bekövetkez! folyamatos rendzavarások és általános nyugtalanság miatt, a kormányzat jobbnak látta Napóleont miel!bb eltávolítani Párizsból. A császár lehet!ségei egyre
inkább besz"kültek: megadja magát a Bourbonoknak, esetleg porosz hadifogságba kerüljön, talán utazzon el Amerikába. Napóleon a legutóbbit választotta.
Ennek érdekében az ideiglenes kormánytól útlevelet kért az utazáshoz és kérte a Saale és Méduse nev" fregattok rendelkezésre bocsátását, amelyek
Rochefort kiköt!jében állomásoztak. A császár miután Niort-ba érkezett, értesült arról, hogy az angol flotta már június 29. óta megduplázta a térség !rhajóinak számát, így a kijutása a fregattokon gyakorlatilag lehetetlenné vált.1 Az
ideiglenes francia kormány,  feltételezhet!en Fouché  azonban értesítette
az angol kormányzatot Napóleon terveir!l. Bonaparte július 3.-án érkezett meg
Rochefort városába, amelynek kiköt!jében, a korábban említett két hajó már
utazásra készen várta, ám az id!közben beálló változások miatt, az angol flotta
hajói is felkészültek arra, hogy ne hagyják elmenekülni.2
Az angol flotta Bellerophon elnevezés" hajóján Frederick Maitland kapitány, már május 24.-én parancsba kapta, Sir Henry Hotham ellentengernagytól,3 hogy egyetlen francia felségjel alatt hajózó felfegyverzett vízi járm" sem
hagyhatja el a francia partokat. Május 30.-án a Bellerophon megérkezett
Rochefort partvidékére. Az események a waterloo-i csata után ezen a színtéren
is felgyorsultak. Maitland kapitány június 30.-án elfogott egy levelet, melyet
1 History of the Captivity of Napoleon at St. Helena by General Count MONTHOLON. Volume I.
London, 1846. Published by: Henry Colburn. 63-64. Beker altábornagy levele. (továbbiakban:
MONTHOLON)
2 SCHOM, Alan: Bonaparte Napóleon. Debrecen, 2001. 815. (továbbiakban: SCHOM). Lord Liverpool és Lord Castlereagh bizalmas levélváltásának részlete arról, hogyan oldanák meg a helyzetet legszívesebben.
3 Sir Henry Hotham (1777-1833), az angol flotta admirálisa, ebben az id!ben a HMS Superb hadihajó parancsnoka.
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egy Bordeaux-ból kifutó francia hajó hozott. A levélb!l tudomására jutott, hogy
minden valószín"ség szerint, Bonaparte és kísérete a Bordeaux és La Teste
dArcasson közötti partszakaszon próbál majd menekülési útvonalat keresni. 4
A kapitány azonban a parancsához híven nem mozdult Rochefort mell!l, de
pusztán el!vigyázatosságból a két mellérendelt hajót, a már említett városok
partjaihoz küldte.5 Gourgaud tábornok6 leírásaiból tudjuk, hogy Napóleon és
kísérete teljes poggyászát a Saale és Méduse fedélzetére vitték már július 5.-én.7
A következ! közvetlen parancs a vezérkartól július 6.-án érkezett meg
Maitland kapitányhoz. Hotham admirális instrukciói szerint a Bellerophon-nak
nincs esélye egyedül megakadályozni a francia fregattok menekülését, ha nincs
mellette másik angol hajó, ezért nyomatékosan utasítja, hogy szervezze ezt
meg. A Bellerophon tengerészkadétja visszaemlékezéseiben szintén hasonlóképpen vélekedett.  volt ott két remek francia fregatt, egy húsz ágyús korvett, valamint egy fegyveres kétárbócos, amelyek Aix Roads-nál horgonyoztak és kemény ellenfelek lehettek volna számunkra, ha Napóleon megtámadott volna minket, hogy szökését
er!vel vigye keresztül.8 Amennyiben ez nem megoldható, abban az esetben a
parancsot kézbesít! hajó fog Rochefort-nál maradni támogatásképpen. A legfontosabb cél az volt, hogy Bonaparte semmilyen hajó fedélzetén se futhasson
ki a nyílt tengerre.9 Másnap újabb levélben tudatták a Bellerophon parancsnokával, hogy a francia kormányzat útlevelet és szabad eltávozást kért az angoloktól Napóleon számára, ám a kérést elutasították. Ezért a menekülés lehet!sége újra kiemelt jelent!séget kapott, amelyet minden eszközzel meg kellett
akadályozni. Hotham admirális igyekezett minden rendelkezésre álló egységgel segíteni a Bellerophon feladatát, ám a hajók átirányítása id!igényes volt.
Európa még mindig rettegett Napóleontól, ahogyan annak idején Róma is
Hannibáltól, amíg életben volt.  reszket! szövetségeseink gondolták, soha nem
lehetnek biztonságban, mint ahogy a rómaiak Hannibállal, amíg a föld színén van.10
Az admirális parancsa értelmében, mindent el kell követni, hogy Bonaparte és
családja ne tudjon elszökni el!lük és amennyiben sikerül !t elfogni, akkor a
Bellerophon fedélzetén kell, a legnagyobb titokban az angol partokhoz vinni,
lehet!leg Torbay-be.11
4 The Surrender of Napoleon by Rear-Admiral Frederick Lewis MAITLAND. Ed. by: William Kirk
DICKSON. Edinburgh and London, 1904. 5-7. (továbbiakban: MAITLAND). A levél kivonatát maga a
kapitány írta le saját szavaival. Vö. Memoirs of an Aristocrat, and Reminiscences of the Emperor Napoleon. By a
Midshipman of the Bellerophon. London and Edinburgh, 1838. (továbbiakban: Memoirs) 210-211.
5 MAITLAND: 8.
6 Gaspar Gourgaud (1783-1852). Napóleon tábornoka és szárnysegédje.
7 Talks of Napoleon at St. Helena with General Baron Gourgaud. Trans. By: Elizabeth WORMELEY
LATIMER. Ed. II. Chicago, 1904. 12. (továbbiakban: GOURGAUD).
8 
there were two fine French frigates, a corvette of twenty guns, and a gun brig, lying in Aix Roads,
which would have been a tolerably hard match for us, had Napoleon attempted to attack us, and make his
escape by force. Memoirs, 212.
9 MAITLAND: 13-15. Vö. Memoirs, 212.
10 
our trembling allies thought they could never be safe, like the Romans with Hannibal, while he
had a resting place above ground. Memoirs, 213.
11 MAITLAND: 22-25.
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Július 10.-én egy fegyverszüneti zászló alatt hajózó francia szkúner fedélzetér!l Savary generális12 és Las Cases,13 Napóleon kamarása léptek a
Bellerophon fedélzetére. Egy Henri Gratien Bertrand marsall14 által írt levélben
közölték a császár távozási szándékát, valamint tájékozódni kívántak a Napóleon számára kért útlevél ügyér!l is. Maitland kapitány, hogy id!t nyerjen
szintén levélben válaszolt a kérésre, amelyben elhallgatta az angol kormányzat
elutasító döntését az útlevéllel kapcsolatban, ugyanakkor közölte, hogy nem áll
módjában engedélyezni semmilyen hajó kifutását Rochefort kiköt!jéb!l, különösen nem Napóleonnal a fedélzetén.15 Egy rövid személyes beszélgetésben
Maitland admirális és Savary generális kifejtették egymásnak Napóleonnal
kapcsolatos nézeteiket, melynek során el!bbi igyekezett meggy!zni az utóbbit,
hogy a császár akár Angliába is visszavonulhatna, eme felvetést azonban utóbbi, különböz! okokra hivatkozva elvetette.16 A tárgyalások sikertelensége miatt
Napóleon számára egy kockázatos menekülési lehet!séget ajánlottak, amely az
angolokkal való fegyveres konfrontálódáson alapult, ám a császár ezt az opciót
nem támogatta.17 Schom m"vében megemlít még egy lehet!séget, amelyet maga Joseph Bonaparte ajánlott fel testvérének. Eszerint ! Bonaparténak álcázva
átadja magát az angoloknak a Bellerophon fedélzetén, amíg testvére egérutat
nyerhet az Újvilág felé.18
Július 11.-én Maitland kapitány tudomást szerzett arról, hogy egy ügyes hajós segítségével igyekeznek kijuttatni Napóleont szorult helyzetéb!l.19 AzonAnne-Jean-Marie-René Savary (1774-1833). Rovigo hercege, tábornok és diplomata.
Emmanuel-Augustin-Dieudonné-Joseph de Las Cases (1766-1842). Francia hivatalnok, Napóleon kamarása.
14 Henri Gratien Bertrand (1773-1844). Napóleon egyik marsallja.
15 MAITLAND: 26-31. Mindkét levél teljes szövege megtalálható itt. Továbbá MONTHOLON: 80-81.
ill. Memoir of the Honourable George Keith Elphinstone K. B. Viscount Keith, Admiral of the Red. By Alexander
ALLARDYCE. London and Edinburgh, 1882. 362. (továbbiakban: LORD KEITH) továbbá Mémoires du
Duc de Rovigo (M. Savary) Écrits De Sa Main Pour Servir à LHistoire de LEmpereur Napoléon. Tome IV.
Seconde Partie 145-152. (továbbiakban: SAVARY, tome IV. Partie II.) továbbá Mémorial de Sainte Héléne.
Journal de la Vie Privée et des Conversations de LEmpereur Napoléon, á Sainte Héléne par Le Comte
De LAS CASES. Tome I. Première Partie. Londres. 1823. 27-28. (továbbiakban: LAS CASES, tome I.).
16 MAITLAND: 32-34.
17 MONTHOLON: 82-83. és 94-95. A Méduse kapitánya vállalta volna, hogy megtámadja a
Bellerophon-t, amíg a Saale áttöri az angol blokádot és kijut a nyílt tengerre. A kísérlet azonban a
Méduse teljes legénységének életébe kerülhetett volna. Ezt az áldozatot és kockázatot sem Napóleon, sem a Saale kapitánya nem vállalta. Továbbá SAVARY, tome IV. Partie II. 161-162. Maga
Maitland admirális is elismerte, hogy a körülmények kedvez! alakulása esetén nem biztos, hogy
meg tudta volna akadályozni a császár szökését, ám ennek az esélye mindvégig minimális volt.
Továbbá GOURGAUD: 14. ill. LAS CASES, tome I. 29-30.
18 SCHOM: 817.
19 MAITLAND: 35-36. A menekülésre alkalmasnak ítéltek egy francia korvettet, amely a partok
közelében tartózkodott, valamint egy dán két árbócost, amelynek gyomrában egy fülke lett volna
kialakítva Bonaparte számára az informátorok szerint. Az admirális megtette a szükséges ellenlépéseket, így a kísérlet nem valósulhatott meg. Vö. MONTHOLON: 95-96. ill. GOURGAUD: 15-17.
A tábornok is elismeri, felmerült a császár megszöktetésének lehet!sége, f!ként egy halászhajó
vagy egy dán hajó fedélzetén, ám nem vetették el egy amerikai felségjel" hajón véghezvihet! menekülés esélyét sem.
12

13
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ban ez az értesülés sem bizonyult valósnak, noha a lehet!ség valóban fennállt
Napóleon számára, hogy egy dán felségjel alatt hajózó kétárbócoson megpróbálja a menekülést. Július 14.-én újabb francia követség érkezett a Bellerophon
fedélzetére, ezúttal Lallemand generálissal20 kiegészülve, hogy a lehet!ségekr!l
érdekl!djön, de Maitland admirális újra csak ugyanazt az opciót tudta felajánlani, azaz Napóleon a hajója fedélzetén eljuthat Angliába, más egyebet nem.
Még ugyanezen a napon egy újabb levél érkezett az admirálishoz, amelyet
Bertrand marsall írt, és amelyben közli Napóleon megadási szándékát és érkezését a Bellerophon fedélzetére a következ! napon, továbbá azt, hogy a császár
az angol törvények védelme alá helyezi magát. A levél tartalmazta továbbá a
Napóleonnal magukat szintén megadó személyek listáját, összesen 50 f!t, illetve a császár által írott, saját megadását igazoló levelet, amelyet a régenshercegnek címzett és amellyel Gourgaud tábornok még aznap útnak indult a Slaney
fedélzetén, hogy személyesen a walesi hercegnek kézbesítse azt.21
Július 15.-én reggel 6 órakor Bonaparte Napóleon az Epervier francia fregatt
egyik kísér!hajójának fedélzetér!l, a Bellerophon vagy ahogy a matrózok nevezték The Billy Ruffian angol hadihajó fedélzetére lépett. Amint megérkezett
Napóleon a következ! szavakkal köszöntötte a kapitányt: Az Ön hajójának fedélzetére jöttem, hogy az angol törvények védelmébe helyezzem magamat.22 A
Bellerophon fedélzetére érkezve, mindenféle magas rangú személynek általában kijáró
tisztelet nélkül fogadták, az !röket a tat végéb!l visszavonták, de fegyverek nélkül.23 A
császár fogadtatása nélkülözött minden különleges protokollt, a vadász!rség
ezredesi egyenruháját viselte és integetéssel búcsúzott a tovaúszó francia hajó
utasaitól. A kapitány természetesen a császár rendelkezésére bocsátotta saját
kabinját, bemutatta neki tisztjeit, akikkel Napóleon kedélyesen és látható érdekl!déssel elbeszélgetett.24 Maitland admirális visszaemlékezéseib!l egyértelm"en kiderül, hogy vendége rendkívüli érdekl!déssel és kíváncsisággal
fordult az angol haditengerészet hajói, tisztjei, matrózai és egyáltalán az egész
rendszere felé. Az els!, a Bellerophon fedélzetén tett körsétája alkalmával Napóleon kifejtette véleményét, az angol haditengerészek különleges adottságairól a kapitánynak, mely szerint az angol tengerészek és tisztjeik már els! ránéFrancois Antoine Lallemand (1774-1839) Napóleon tábornoka.
MAITLAND: 47-55. Vö. Memoirs, 213-214. Feltételezhet!en a Maitland leírásaiban szerepl!
történések a lehet! legapróbb részletességgel elevenítik fel az eseményeket, míg a Memoirs írója,
egyszer" hajósként kevésbé lehetett tájékozott a megadás körülményeit illet!en. Ugyanakkor megemlíti, hogy közel 25 év távlatából is élénken élnek emlékei az akkoriban lezajlott eseményekr!l,
mint például Gourgaud tábornok megjelenésér!l. Továbbá MONTHOLON: 87-88. ill. LORD
KEITH: 365-366. ill. SAVARY, tome IV. Partie II. 152-153. ill. LAS CASES, tome I. 30-34.
22 LAS CASES, tome I. 37. Vö. MAITLAND: 69.
23 On coming on board the Bellerophon, he was received without any of the honours generally paid to
persons of high rank ; the guard was drawn out on the break of the poop, but did not present arms.
MAITLAND: 67. Vö. Memoirs. 216-220. Megjegyzi továbbá, hogy Napóleon fogadtatása minden
tisztelet kinyilvánítása mellett is csak pusztán katonai jelleg" maradt és az uralkodónak kijáró formalitásokat Maitland admirális mell!zte. Montholon véleménye szerint Napóleon megkapta a neki
kijáró tiszteletet és fogadtatást. MONTHOLON: 93.
24 A szerz! meger!síti Maitland kapitány nagyvonalúságát. SCHOM: 818.
20
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zésre is egy teljesen más katonatípust képviselnek és biztosan ennek köszönhet!, hogy szinte mindig gy!zelmet aratnak a tengeri ütközetekben. Ahogyan kés!bb ezt többször is kifejtette: Mi mindent tehettünk volna százezer ilyen katonával, mint ezek. valamint Milyen rendkívüli emberekkel rendelkeznek!.25 Maitland
admirális azonban kifejtette a császár felvetésére azon véleményét, mely szerint
az angol haditengerészek és tisztek, sikereiket a felbecsülhetetlen érték" tapasztalatnak és gyakorlatnak köszönhetik. Ez a hihetetlen érték" és mérték",
kollektív és egyéni tapasztalás teszi !ket alkalmasabbá feladataik ellátására és
sikerek elérésére, mint például francia tengerész ellenfeleiket. A császár az
egész beszélgetés folyamán meglehet!sen kedvesen és érdekl!d!en viselkedett
és nem mulasztott el néhány szót szólni az elébe kerül! matrózoknak sem.26 A
személyes beszélgetés kés!bb a tengerészeti törvények szigorára és igazságosságára terel!dött, majd rövid eszmecseréhez vezetett a francia és angol hadihajók haditechnikai képességei és paraméterei irányába.27 Végül maga Napóleon
is elismerte, hogy A francia hadihajók is ugyanolyan jól felkészítettek, mint az angolok, de képtelenek a küls! megjelenést hasznossággal párosítani.28 Nem sokkal kés!bb a Superb, azaz Sir Henry Hotham ellentengernagy hajója érkezett meg a
Bellerophon-hoz és ekkor került sor Hotham admirális és Napóleon els! személyes találkozójára egy közösen elköltött vacsora keretei között.29 A tengernagy a következ! napra saját hajója fedélzetére invitálta Napóleont, aki a meghívást örömmel elfogadta.30 A találkozót követ!en Hotham ellentengernagy
parancsának értelmében, Maitland admirálisnak a Bellerophon fedélzetén tartózkodó császárral Torbay kiköt!jébe kellett indulnia, a parancsnoksága alá
rendelt Myrmidon kíséretében. Majd a parancs értelmében a mellékelt sürgönyt, egy tisztjével kellett elküldenie Plymouth-ba, Lord Keith admirálishoz,31
a flotta f!parancsnokához, akit!l a további utasításokat kapja majd.32 Július 16.án a HMS Bellerophon, fedélzetén a császárral megkezdte útját Anglia partjai
felé. Bár a hajó kapitánya jókedv"nek és érdekl!d!nek vélte ekkortájt a császárt, Montholon33 leírásaiból tudhatjuk, hogy Napóleon nem érezte magát
igazán jól a hajón, annak ellenére sem, hogy a tengeri betegségnek jelét sem
mutatta. A szobája ajtaja el!tt mindig az egyik szárnysegédje aludt egy matraMAITLAND: 87-88. Vö. Memoirs, 229.
Memoirs, 224-225.
27 MAITLAND: 73-78.
28 MAITLAND: 78. The French ships of war have all the preparations for action that you have, but
they have not the way of combining appearance with utility.
29 Érdekes módon Hotham ellentengernagy megadta a fogolynak, a neki kijáró uralkodói tiszteletet, amit innent!l kezdve Maitland admirális sem mulasztott el. Memoirs, 226. Továbbá
MONTHOLON: 94. ill. LAS CASES, tome I. 38-39.
30 MAITLAND: 85-86. Továbbá Memoirs. 228. Napóleon és Hotham ellentengernagy találkozója, némi ellentétet váltott ki a két hadihajó legénysége között, ugyanis a Superb matrózai maguknak óhajtották volna a dics!séget, azzal hogy !k viszik Bonapartét Angliába.
31 George Keith Elphinstone (1746-1823). Brit admirális, ebben az id!ben a flotta f!parancsnoka.
32 MAITLAND: 93-94.
33 Charles Tristan de Montholon (1782-1853). Napóleon szárnysegédje.
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con és a kialakított lakrészét állandóan két angol tengerész !rizte.34 Mialatt a
császár a Superb fedélzetén tartózkodott, kíséretének egy részét a Myrmidon
fregatt fedélzetére helyezték át, feltételezhet!en biztonsági okokból.35
A következ! napokban Napóleon f!ként játékokkal (vingt-un), jókedv"en
töltötte idejét útitársaival, míg Maitland admirális az útjukba kerül! hajók
megfigyelésével foglalatoskodott. Természetesen nem maradhattak el a
Bellerophon kapitánya és a császár közötti rövid beszélgetések sem, amelyek
általában a két nemzet sajátosságait, hadi és egyéb szokásait állították egymással kontrasztba.36 Július 18.-án Frederick Maitland admirális sürgönyben értesítette a tengerészet f!parancsnokát, Napóleon megadásának körülményeir!l és
hajójának érkezésér!l Torbay kiköt!jébe.37 Július 21-22.-én a Bellerophon, több
angol hadihajóval is találkozott és Maitland admirális ezzel is szükségét érezte,
hogy megmutassa vendégeinek, mennyire hiábavalónak bizonyult volna szökéssel próbálkozniuk. A császár információkat szeretett volna kapni arról,
hogy vajon Brest-nél a francia hajók felvonták-e a fehér zászlót vagy nem. A
kapitány távírón keresztül szerezte meg a kért információt vendége számára,
aki nagyra értékelte a technika eme gyöngyszemét.38 Napóleon kedélyállapota
az utazás alatt rendkívül pozitív hatást keltett, gyakran körülötte játszottak
Bertrand marsall gyermekei is. Rengeteg id!t töltött a Bellerophon fedélzetén
sétálgatva, elmélkedve, egyedül és társasággal egyaránt, a tengerészek legnagyobb örömére, akik így nap, mint nap láthatták a nagy Napóleont. Volt alkalom arra is például, amikor Napóleon és kísérete megnézte a matrózok által
el!adott színdarabot, természetesen Madame Bertrand tolmácsolásában és
rendkívül jól szórakoztak.39 Élénken érdekl!dött Angliáról, minden apró információt igyekezett összegy"jteni korábbi ellenségei kulturális, mindennapi
szokásairól, hiszen úgy gondolta élete hátralév! részét a szigetországban fogja
tölteni. Rengeteg kérdése volt, szinte mindennel kapcsolatban és olykor többször feltette beszélget!partnereinek ugyanazokat a kérdéseket. Szinte nem volt
olyan téma és dolog, ami ne érdekelte volna. Bár az admirális többször látta a
császáron a honvágy jeleit, Napóleon ezeket az apró melankolikus pillanatokat,
újabb kérdésekkel igyekezett meg nem történtté tenni. Azonban az Ushant fok
mellett elhajózva érezhet!en kissé magába fordult és bár nem említette, valószín"leg érezte, most látja imádott országát utoljára.40 Ideje jó részét a
Bellerophon fedélzetén töltve, mindig akadt olyan tengerészeti téma, amelyr!l
MONTHOLON: 98.
G. L. de St. M. WATSON: A Polish Exile with Napoleon. London and New York. 1912. 191. (továbbiakban: WATSON).
36 Memoirs, 231-233.
37 MAITLAND: 100-103.
38 Uo. 105-106.
39 Memoirs, 238-239. Napóleon kereste a kapcsolatot, minden lehetséges formában és módon a
hajó tisztjeivel és legénységével, valamint miután megkapta a neki kijáró tiszteletet, igyekezett azt
kell!en viszonozni. Ahogyan Las Cases írja: Napoleon valójában császár volt, a Bellerophon fedélzetén. LAS CASES, tome I. 40.
40 Memoirs, 234-235.
34
35
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szívesen érdekl!dött, legyen az akár technikai jelleg" vagy akár földrajzi ismereteket érint!. Számtalanszor kérdezett Anglia földrajzi viszonyairól, az út
várható id!tartamáról, Torbay kiköt!jének távolságáról.
Július 23.-án Maitland admirális hajója megközelítette a Dartmoor felföldet,
majd egy nappal kés!bb behajózott Torbay kiköt!jébe.41 Napóleont csodálattal
töltötte el a látvány és elismer!en szólt az angol partvidék el!nyös földrajzi
adottságairól Franciaországéhoz képest, ugyanakkor nem tudott ellenállni a táj
szépségének és megemlítette, mennyire hasonlít Torbay, az Elba szigetén található Porto Ferrajo-i öbölhöz.42
Az érkezést követ!en szinte azonnal parancs érkezett Maitland admirális
számára, amelyben határozottan utasítják, hogy maradjon a kiköt!ben, amíg
további utasításokat nem kap az Admiralitás vezérkarától, továbbá határozottan megtiltották, hogy bárki is a Bellerophon fedélzetére lépjen, aki nem a legénység tagja illetve nem az Admiralitástól vagy Lord Keith tengernagytól hoz
parancsot.43 Eközben a császár és kísérete hozzájutott a már oly régóta áhított
és hiányolt információkhoz, napilapok formájában. Örömük azonban nem volt
felh!tlen, hiszen a Courier például, semmiféle tiszteletet nem tanúsított irántuk, s!t még angol földön sem szerették volna !ket látni, sokkal inkább Szent
Ilona szigetén.44
Ennek igazolására szolgál többek között, hogy Lord Liverpool,45 Nagy Britannia miniszterelnöke már július 7.-én Lord Castlereagh-nak46 írt levelében
felveti azt a kardinális kérdést, Mi legyen Napóleonnal? A levél további részében fel is vázol néhány lehet!séget, amelyek között ekkor még legel!kel!bb helyen a császár kiadatása szerepel a francia királynak.47 Július 15.-én a miniszterelnök már konkrét elképzeléseit közli külügyminiszterével, ami Napóleon
eltávolítását illeti, mégpedig a következ!képpen: Jelenleg er!sen azon a véleményen vagyunk, hogy !rizetének helye valahol Európától távol legyen, amelyre a legjobb
lehet!ségnek a Jóreménység foka vagy Szt. Ilona szigete t"nik.48 Végül július 21.-én
eld!lt Napóleon sorsa, vagyis szám"zetésének végleges helye, amint azt Lord
Liverpool közli a külügyminiszterrel és július 28.-án már mindez hivatalos
formát is kapott. Tehát elmondhatjuk, hogy a császárhoz érkez! pletykák és a
41 MONTHOLON: 101. Minden angol személyt!l felhasznált forrás egyöntet"en július 24.-ét jelöli meg az érkezés napjaként, ellentétben Montholon 25.-i dátumával.
42 MAITLAND: 108.
43 Uo. 109-110. Vö. Memoirs, 239-240.
44 Memoirs, 231. A forrás állítása szerint Lord Castlereagh angol külügyminiszter és a szövetségesek már jóval a megadás el!tt egyezséget kötöttek Napóleon szám"zésér!l Szt. Ilona szigetére.
Vö. MONTHOLON: 102.: Montholon leírásaiból kiderül, hogy már a napilapok olvasása el!tt, Madame Las Cases angol barátn!jének, Lady Claveringnek a leveleib!l fény derült a Szt. Ilonára történ! deportálás lehet!ségér!l. Továbbá LAS CASES, tome I. 47-48.
45 Robert Banks Jenkinson, Lord Liverpool (1770-1828). Nagy-Britannia miniszterelnöke.
46 Robert Stewart, Lord Castlereagh (1769-1822). Nagy-Britannia külügyminisztere és az angol
parlament alsóházának vezet!je.
47 Correspondence, despatches and other papers of Viscount Castlereagh. Volume II. London. 1853.
415-417. (továbbiakban: CASTLEREAGH).
48 CASTLEREAGH: 430.
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napilapok híradásai már kész tényeket közöltek, bármennyire is igyekeztek ezt
az angolok a foglyaik el!l eltitkolni. Napóleon és környezete számára a hírek
nem várt nyugtalanságot okoztak, amelynek leginkább a kíséretének tagjai adtak hangot.49 Az érkezés napján újabb levél érkezett Lord Keith admirálistól, a
Bellerophon fedélzetére, amelyben gratulál Maitland admirálisnak, remek
helytállásáért és kérte adja át tiszteletteljes üdvözletét és háláját a császárnak,
amiért Waterloo-nál megmentette az egyik fiatal angol tisztet, aki a rokona, történetesen az unokaöccse volt.50 A következ! napokban mindkét fél részér!l
növekedett a nyugtalanság. Az angol emberek a kiköt!ben egyre csak gy"ltek,
hogy láthassák Napóleont, aki sok id!t töltött a hajó fedélzetén, másrészr!l viszont a császár kísérete sem tudott belenyugodni azokba a hírekbe, melyek
szerint Szt. Ilona szigetére akarják !ket küldeni.
Maitland admirális július 26.-án kapta meg a következ! parancsot Londonból, amely szerint Bonapartéval a fedélzetén azonnal induljon útnak Plymouth
South kiköt!je felé, a Myrmidon és a Slaney hadihajók kíséretében.51 A hajó
felvonta a horgonyt és útnak indult. Az indulás hírére azonban Madame
Bertrand, aki többször is beszélgetett a kapitánnyal, ezúttal felettébb emelkedett hangnemben tette szóvá, miért is nem értesítették Napóleont és !ket a kihajózásról. Minden valószín"ség szerint sértette a vendégek büszkeségét,
hogy sorsuk ezúttal nem a saját kezükben van és nem kapnak minden egyes
kapott parancsról azonnali tájékoztatást. Maitland admirális pedig közölte a
hölggyel, hogy neki nem kötelessége mindenr!l beszámolni utasainak, amire
utasították. Aznap délel!tt Napóleon ismét a fedélzeten tartózkodott Maitland
admirális kíséretében és a Bellerophon kapitányának javaslatára szemügyre
vette a Plymouth South kiköt!t véd! hatalmas hullámtör! gátat. Leny"gözte
az építmény monumentalitása, de igazán akkor lep!dött csak meg, amikor
megtudta, hogy mennyibe is került az angoloknak megépíteni ezt a rendkívüli
hasznosságú és érték" építményt.52 Egyúttal megemlékezett saját nagyszabású
tengerészeti befektetéseir!l is, mint például Cherbourg kiköt!jér!l és a Boyard
er!d átalakításáról, majd sajnálatának adott hangot és kijelentette, valószín"leg
hagyni fogják, hogy ezen újításai is elvesszenek.53 Miután a hajó horgonyt vetett Plymouth kiköt!jében, Maitland admirális közölte a császárral, hogy a vezérkari f!nökkel fog találkozni, Napóleon megkérte tolmácsolja háláját Lord
Keith felé, viszonzásul a Lord által is tanúsított megbecsülésért, amelyr!l a
Maitland admirálisnak írt levelekb!l értesült, továbbá érdekl!dött egy szeméMAITLAND: 112-113. ill. LAS CASES, tome I. 49-50.
MAITLAND: 117-118. Vö. Memoirs, 241-242.
51 MAITLAND: 119. Továbbá LORD KEITH: 367.
52 A Plymouth Sound kiköt!nél található, mesterséges hullámtör! négy millió tonna k! megmunkálásával és harminc éven keresztül épült. Elkészítése több millió fontot emésztett fel és a kor
egyik legnagyobb mérnöki teljesítményének tartják, az akkor még egyedülálló, korszakalkotó
építményt. A hullámtör! terveit 1788-ban fogadta el az angol kormány, ám építése csak 1806-ban
kezd!dött. Az angol flotta ebben az id!ben csak Breakwater-ként emlegette, amely becenév, azóta
is az építmény sajátja.
53 MAITLAND: 121-122.
49
50
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lyes találkozás lehet!ségér!l #lordságával. A Bellerophon parancsnoka közölte
Napóleon kérését és tolmácsolta szívélyes üdvözletét a Lordnak, aki azonban a
további utasítások érkezéséig kénytelen volt elhárítani a személyes találkozó lehet!ségét. Maitland parancsot kapott Keith tengernagytól, arra hogy a továbbiakban is tartsa fenn hajója szeparációját a szárazföldt!l és igyekezzen megakadályozni minden lehet!ségét annak, hogy Bonaparte vagy kíséretének bármely tagja esetlegesen elmenekülhessen. A Lord ennek érdekében elrendelte a Liffey és
Eurotas hadihajók kötelékbe lépését a Bellerophon-nal, abból a célból, hogy
semmilyen járm" és senki él! személy ne juthasson a császár közelébe.54 Napóleont és kíséretét tehát az angolok továbbra is tökéletesen elkülönítetten tartották
és minden igyekezetükkel meg akarták akadályozni korábbi ellenségük esetleges
szökését, s!t még a próbálkozás gondolatát is szerették volna elhessegetni.
Maitland admirális kés!bb közölte a fejleményeket a császárral, aki látva a körülöttük !rköd! két fregattot, aggályainak adott hangot és felhívta a parancsnok
figyelmét az !rhajók legénységének tevékenységére, akik muskétáikkal a túl közel merészked! hajókra l!ttek, éjjel és nappal, ami Napóleont meglehet!sen zavarta.55 Maitland admirális közbenjárására a fregattokon szolgálatot teljesít! katonák felhagytak ezen tevékenységükkel. Július 27.-én a Bellerophon kapitánya
ismét személyes találkozón vett részt Lord Keith tengernaggyal, akihez elvitte
Napóleon levelét, amelyet személyesen a császár írt a régenshercegnek.56 Elmondta aggályait, miszerint nyugtalanságot keltett a hajón tartózkodó francia
személyekben Szt. Ilona említése, illetve ismét tolmácsolta Bonaparte azon kérését, mely szerint szeretne találkozni a Lorddal személyesen. Lord Keith válaszában ígéretet tett egy másnap délel!tti személyes találkozásra, továbbá utasításba
adta Maitland admirálisnak, hogy Napóleon mell!l 4-5 ember és a közvetlen
szolgálók kivételével, mindenkit a közelben tartózkodó hadihajókon kell elhelyezni, valamint azt, hogy a császárt fels!bb utasításra ezután csupán általános
tábornoki rangnak megfelel! bánásmód illeti meg.57
Július 27.-én Lord Keith ismételten arra kérte Maitland-et, hogy tovább fokozza el!készületeit, amellyel a nyilvánvalóan frusztrált Napóleon és társasága
esetleges szökési terveit szinte azonnal kudarcba fojtja. Július 28.-án Lord Keith
személyes találkozón vett részt a császárral, aki nagy érdekl!dést mutatott az
54 MAITLAND: 123-126. Lord Keith parancsának, az Admiralitás titkársága által írt levélnek, valamint
Lord Keith memorandumának kivonatai. Lord Keith és Lord Melville levélváltása. LORD KEITH: 368-370.
55 MAITLAND: 127-128.
56 A levelet még Napóleon írta meg személyesen a megadása el!tt Anglia régenshercegének,
majd megbízta Gourgaud tábornokot, hogy kézbesítse a címzettnek személyesen. A tábornok a
kérésnek eleget tett és a Sartorius kapitány parancsnokolta Slaney fedélzetén elhajózott Angliába.
A levél azonban sosem került a régensherceg kezébe, mert Gourgaud tábornok megtagadta, hogy
átadja azt bárki másnak a címzetten kívül, így sem Sartorius kapitány, sem egy másik tiszt nem
vehette kezébe, !t magát pedig nem vitték el a régensherceghez és nem engedték eltávozni a hajóról, ahogyan kés!bb a többi francia foglyot sem. Vö. Memoirs, 215. ill. SAVARY: tome IV. Partie II.
154-156. és 162. A régenshercegnek írt levél kézbesítési kísérletének és a kísérlet kudarcának rövid
összefoglalója a tábornok saját szavaival. GOURGAUD: 20-23.ill. LAS CASES, tome I. 47.
57 MAITLAND: 131.
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angol kormányzat vele kapcsolatos tervei iránt, míg Madame Bertrand igyekezett meggy!zni a Lordot arról, hogy Szt. Ilonára küldeni !ket igazságtalan lenne,
de ha Napóleonnak mennie is kell, legalább a férjének ne kelljen vele tartania.58
Július 30.-án Maitland admirális saját bevallása szerint is akkora hajóforgalmat
tapasztalt a Bellerophon körül, amekkorát még sosem látott, kisebb hajók hihetetlen tömege és a rajtuk tartózkodó emberek sokasága ijeszt!en hatott.59 A fregattok !rhajói képtelen voltak még er!szakos eszközökkel is távol tartani a bámészkodókat. Másrészr!l a francia tisztek felháborodásuknak adtak hangot, az
angol tengerészek viselkedését illet!en, amellyel a hívatlan látogatókat igyekeztek eltávolítani. Napóleon még a Bellerophon fedélzetén tartózkodva sem mulasztotta el, hogy kalapemeléssel tisztelegjen a gyengébbik nem csinos képvisel!i
el!tt, s!t Maitland kapitány nejét különösen szép bókokkal méltatta a férje el!tt.60
Ugyanezen a napon Maitland admirálist, Lord Keith értesítette Sir Henry
Bunbury államtitkár61 érkezésér!l, aki a brit kormány döntését hozta Napóleon
végs! elhelyezésével kapcsolatban. A Lord továbbá azt is közölte a
Bellerophon kapitányával, hogy Napóleon valószín"leg tényleg Szt. Ilona szigetére kerül, azonban szigorúan megtiltotta neki az információ továbbítását a
vendégeinek. A július 30.-án megjelen! napilapok újabb riadalmat keltettek a
francia foglyok körében, ugyanis megjelent a francia kormány listája az általuk
szám"zött személyekr!l és a tisztek közül többekben is felmerült a kérdés, vajon kiadják-e !ket Lajos királynak. Ugyanezen a napon kelt, Lord Bathurst levele, Memoranda címmel, amelyben Sir George Cockburn tengernagyot értesítették a Napóleonnal kapcsolatos bánásmód általános szabályairól és elveir!l,
valamint a Szent Ilona szigetén foganatosítandó intézkedésekr!l.62
Július 31.-én reggel Sir Henry Bunbury államtitkár megérkezett a döntéssel,
amely a következ! feltételeket tartalmazta: Napóleonnak és három magas rangú
francia tisztjének Szt. Ilona szigetére kell vonulniuk további tizenkét francia személy kíséretében,63 akiket maga választhatott ki, de Savary és Lallemand csatlakoMAITLAND: 134-135.
Uo: 135-136. Július 30.-án, vasárnap a hajók sokasága nagyobb volt, mint amire valaha emlékeztem, hogy egy id!ben láttam volna. Biztos vagyok benne, hogy mértékkel mondom, amikor azt
állítom, hogy több mint ezer kis hajó gy"lt össze a mi hajónk körül és mindegyikben átlagban nem
kevesebb, mint nyolc ember tartózkodott. A tömeg olyan nagy volt, hogy lehetetlennek t"nt, hogy az
!rhajók távol tartsák !ket, bár az egyik fregatthoz tartozó hajó nagyon er!szakos eszközöket alkalmazott, hogy ezt elérje, rendszeresen nekifutott a kisebb hajóknak, amelyekben hölgyek is voltak,
olyan er!vel, hogy majdnem felborultak és a hölgyek szerfelett megijedtek. Vö. Memoirs, 243-244.
továbbá MONTHOLON: 105.
60 Memoirs, 247.
61 Sir Henry Bunbury (1778-1860) Brit tábornok és az angol parlament Hadi és Kolóniai minisztériumának államtitkára.
62 MAITLAND: 137-138. Bertrand, Savary és Lallemand is a listában szerepelt. Ill. FORSYTH ,
William: History of the Captivity of Napoleon at St. Helena; from the Letters and Journals of the late
Lieut.-Gen. Sir Hudson Lowe, and Official Documents not before made public. New York, 1853.
Volume I. 24-30.
63 Maitland admirális leírásaival ellentétben, Barry OMeara sebész a következ!ket állítja: 4
tiszt, egy orvos és 12 szolgáló deportálását írták el!. Napoleon in Exile or a Voice from St. Helena. By:
Barry Edward OMEARA Esq. His late Surgeon. Ed. II. Volume I. London, 1822. 2. (ovábbiakban:
58
59
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zását a császárhoz megtiltották. Maitland admirális el!zetesen közölte a hírt a császárral, akit úgy t"nik, már felkészítettek a hírr!l cikkez! folyóiratok a várható angol döntésre, de mégis hangot adott elégedetlenségének. Az államtitkár és Keith
admirális végül a Bellerophon fedélzetén hivatalosan is közölte a császárral a döntés véglegességét, amely ellen f!ként a fentebb említett két tiszt és Madame
Bertrand tiltakozott a leghevesebben.64 Rovigo hercegének emlékirataiból azonnal
kit"nik, hogy feltételezései szerint az események alakításában jelent!s részt vállalhatott Fouché, Talleyrand és néhány magas rangú francia társuk, akik úgy ítélték
meg, hogy minél messzebb van Napóleon az országtól, annál nagyobb a változások iránti fogékonyság a francia népben és az egész országban.65
Miután a Lord elhagyta a hajót, Napóleon magához kérette Maitland-et és
megmutatta neki a határozatot, majd utat engedett elkeseredésének. Panaszait
óriási vehemenciával zúdította a kapitányra. Sérelmezte, hogy minden szárazföldt!l és számára kedves dologtól távol egy trópusi szigeten helyezzék el, inkább adnák ki a Bourbonoknak  mondta - továbbá kikérte magának a tábornoki titulust, hiszen neki a Császár, de minimum az Els! Konzul cím járna ki.
Inkább zárnák a Towerbe vagy más angol er!dbe, de egy trópusi szigeten az !
fizikumával, gyakorlatilag aláírták a halálos ítéletét.66 Napóleon újabb levelet
írt a régenshercegnek, amelyet Lord Keith továbbított, amellett hogy maga
Keith admirális is megkapta a császár panaszait egy levélben.67 Savary és
Lallemand szintén nagyon megijedtek a hír hallatán, amely szerint kiadják !ket
a királynak és Franciaországnak. Maitland admirális korábbi ígérete szerint
nem tartotta valószín"nek, hogy erre sor kerülhessen, de mindenesetre levelet
írt Lord Melville-nek68 az Admiralitás els! Lordjának az ügyben.69
Napoleon in Exile. Vol. I.) Ugyanakkor Maitland leírásait er!síti meg Lord Melville levele Lord
Keith-nek. CASTLEREAGH: 444-445.
64 MAITLAND: 138-140. Vö. Memoirs, 245-246.: A kadét memoárjában kiemeli, hogy miután
Napóleon értesült a brit kormányzat vele kapcsolatos szándékairól, többé nem látták a fedélzeten,
ezzel szemben Maitland admirális szerint kicsit ritkábban, de továbbra is tiszteletét tette a fedélzeten. Maitland admirális szavait igazolja Las Cases leírása is, azzal a különbséggel, hogy a határozat
a szám"zetésr!l már július 30.-án megérkezett. Továbbá LAS CASES, tome I. 55-57. ill.
MONTHOLON: 106-107. Montholon leírása az angol forrásokkal szemben ismét egy nappal korábbra helyezi az eseményeket, akárcsak Las Cases. Vö. LORD KEITH: 372-374. és 375-383.:Lord
Melville levele az angol kormány döntésér!l Napóleonnal kapcsolatban. Valamint Sir Henry
Bunbury beszámolója a találkozóról Lord Keith és a francia foglyok között valamint a reakciók a
döntéssel kapcsolatban.
65 SAVARY, tome IV. Partie II. 173-175.
66 MAITLAND: 141-142. Vö. Memoirs, 245-247.: Sosem tudok úgy gondolni azokra az eljárásokra,
amelyeknek szemtanúja voltam, hogy a felháborodástól fel ne forrna a vérem és az arcom el ne vörösödne elkorcsosult országom miatt Miért tagadták meg t!le azt a menedéket, amelyet soha azel!tt a legdurvább kérelmez!t!l sem? Valóban mondhatni: Anglia örökre lealjasodott a Bellerophon vendégszeretetében. Az emlékiratok hangvételéb!l egyértelm"en kiderül, hogy a kadét elítéli saját kormánya kicsinyességét és
hatalomfitogtatását Napóleonnal szemben és hozzáf"zi, hogy maga Maitland admirális is kényelmetlenül érezte magát a kínos incidens miatt. Továbbá MONTHOLON: 103.
67 MONTHOLON: 107-108. Napóleon levele a régenshercegnek. Továbbá SAVARY, tome IV.
Partie II. 165-166.: Napóleon levele Lord Keith részére.
68 Robert Dundas, Lord Melville (1771-1851), az Admiralitás els! Lordja, a brit flotta f!parancsnoka.
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Augusztus 1.-én Maitland admirális személyesen járt közben mind Lord
Keith tengernagynál, mind Sir Bunbury-nél, Savary és Lallemand ügyében,
akik közül utóbbi ígéretet tett a kérés tolmácsolására a kormányzat felé.70 Augusztus 2.-án Napóleon és Maitland admirális ismét beszélgettek a császár kabinjában, aki továbbra is reménykedett az angol kormányzatban és döntésük
revideálásában, azonban teret engedett kíváncsiságának és számtalan kérdést
intézett a kapitány felé Szt. Ilona szigetér!l.71 Augusztus 3.-án Maitland admirális híreket kapott egy el!z! éjjel történt szöktetési kísérletr!l, amely azonban
álhíreknek bizonyult.72 Mivel Napóleont senki sem látta másnap délel!tt a hajón, ez aggodalomra adott okot. Mint kiderült a császár nem érezte jól magát
aznap, de még kíséretének tagjaiban is felmerült egy esetleges önmegmérgezés
rémképe.73 Másnap augusztus 4.-én a Bellerophon kapitánya utasítást kapott
Lord Keith tengernagytól, hogy készül!djön, mert tengerre kell futnia. Napóleon és társasága kérdéseire válaszolva, Maitland admirális elmondta, hogy ki
fognak futni a nyílt tengerre és ott át kell szállniuk a HMS Northumberland
hadihajó fedélzetére, amely Szt. Ilonára viszi majd !ket.74 Napóleon továbbra
sem jelölte ki azokat a személyeket, akiket magával kívánt vinni szám"zetésébe, mindössze annyit üzent a hírre, Bertrand marsallon keresztül:  a császár
nem megy Szt. Ilonára.75 Id!közben Lord Keith jelezte, hogy egy angol jogász,
 bizonyos Anthony Mackenrot  a Habeas Corpus értelmében szeretné elérni, hogy Napóleon is kapja meg a törvényben foglalt, minden személyt megillet! jogi lehet!ségeket. A kezdeményezést valójában Capel Lofft76 angol jogász és
polihisztor indította el, aki súlyos törvénysértésnek vélte a császár indokolatlanul hosszú és er!szakos fogva tartását, valamint annak megakadályozását,
hogy nem törvényes eljárás keretei között döntöttek a sorsáról és a deportálásáról.77 A forrásokból ugyanakkor kiderül, hogy Lord Keith és az Admiralitás
tisztában volt Napóleon partraszállásának veszélyeivel, ezért mindenáron el
akarták kerülni, hogy az idézés, akár a császárhoz, akár Keith admirálishoz eljusson. Ezért kelt útra szinte egyik pillanatról a másikra a Bellerophon és Lord
Keith is ezért nem akart találkozni Mackenrot-tal. Valójában Mr. Mackenrot, a
császár számára egy idézést akart átadni, amely tanúként várja a Királyi Bíróság elé, amellyel a császár Angliában maradását kívánták kieszközölni.78 AuMAITLAND: 145-147. Maitland admirális levele.
Uo. 152-153.
71 Uo. 158-159.
72 Uo. 159-160.
73 GOURGAUD: 26.
74 MAITLAND: 161-163.
75 Uo. 164.
76 Capel Lofft (1751-1824) Angol jogász, író, politikus, polihisztor, Napóleon személyének nagy
rajongója.
77 WATSON: 144-146.
78 MAITLAND: 165-167.: Az események jogi vonatkozásairól Sir Walter Scott jegyzeteiben találunk magyarázatra. Vö. LORD KEITH: 388-392.: Az események rövid ismertetése, Lord Melville
levele, Mackenrot levele, az idézés szövege.
69
70
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gusztus 5.-én Maitland admirális a Tonnant hadihajó fedélzetén tartózkodó
Lord Keith-szel találkozott, amely találkozóra magával vitte Napóleon hivatalos tiltakozását, a deportálással és a bánásmóddal  ezalatt a megszegett angol
ígéreteket értette - kapcsolatosan.79 A következ! napon Las Cases és Maitland
között lezajlott beszélgetésb!l kiderül számunkra, hogy a császár és társasága
az admirálist is er!sen hibáztatta a kialakult helyzet miatt. A Bellerophon kapitánya azonban elhessegette a hamis ígéretekr!l kialakított vádakat.80 Ezen a
napon Maitland admirális egy értesítést kapott Napóleon sebészét!l, OMearatól81, mely szerint Savary generális hajlandó elkísérni a császárt Szt. Ilona szigetére, mint annak kezel!orvosa. Állítása szerint ugyanis az eddig ezt a feladatkört ellátó személy Monsieur Maingaut súlyos tengeri betegségben szenvedett.
Az admirális megígérte, közölni fogja az ajánlatot a felettesével.82 A kérés nem
talált pozitív fogadtatásra angol részr!l, de a Bellerophon sebészét, a fentebb
már említett Barry OMeara-t elengedték a császárral Szt. Ilonára.83 Az id!közben megérkez! Northumberland hadihajó kapitánya Sir George Cockburn84 és
Lord Keith megegyeztek a részleteket illet!en és megkezdték az el!készületeket Napóleon elszállítására. Az angol miniszterek instrukciói szintén levél formájában érkeztek meg Cockburn admirálishoz és igen érdekes részleteket közölnek vele, a Napóleonnal és kíséretével kapcsolatos további viselkedésmódot
illet!en.85 Miután az admirális közölte Bertrand marsallal a teend!ket, összegy"jtötték a francia foglyok fegyvereit, valamint Napóleon kardjait. A császár
és Maitland admirális egyik utolsó beszélgetésére augusztus 6.-án este került
sor, amelyben Bonaparte kifejtette a már korábban is hangoztatott ellenérzéseit
az angol kormányzattal és nagylelk"séggel szemben, de mindemellett kiemelte
az admirális !szinteségét és kedvességét. Ugyanakkor nem felejtette el megemlíteni, mekkora igazságtalanságnak tartaná Savary és Lallemand kiadatását a
francia királynak.86 1815. augusztus 7. napján, Bonaparte Napóleon és az általa
id!közben kiválasztott és megnevezett személyek87 elhagyták a HMS
79 Napóleon tiltakozásának szövege. MAITLAND: 172-174.Vö. MONTHOLON:109-110. ill. LAS
CASES, tome I. 66-67.
80 MAITLAND: 176-177.
81 Barry Edward OMEARA (1786-1836), a Bellerophon sebésze, aki elkísérte Napóleont, Szt.
Ilona szigetére. Emlékirataiban röviden összefoglalja Napóleon tartózkodását a hajó fedélzetén.
Memoirs of the Military and Political Life of Napoleon Bonaparte from his origin, to his Death on the Rock of
St. Helena. Hartford, 1822. 341-346.
82 MAITLAND: 179-180. Vö. MONTHOLON: 117-118.
83 Napoleon in Exile, Vol. I. 2-6. Napóleon és OMeara beszélgetése illetve OMeara kinevezése
a császár kísér! orvosának. Valamint Maitland kapitány elismer! hangvétel" levele, OMeara kvalitásait és szolgálatkészségét illet!en.
84 Sir George Cockburn (1772-1853) Angol admirális, a HMS Northumberland parancsnoka, kés!bb Szt. Ilona kormányzója.
85 Az instrukció szövege. LAS CASES, tome I. 72-75. Lord Bathurst Memorandájának kivonata. A teljes instrukció a Hudson Lowe altábornagy leveleit és dokumentumait tartalmazó kötetben. 62. jegyzet.
86 MAITLAND: 182-185. ill. LAS CASES, tome I. 76. Vö. Montholon 114. Montholon leírása szerint csak a l!fegyvereket vették el t!lük, a kardjaik náluk maradtak.
87 MAITLAND: 188.
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Bellerophon angol hadihajót és a Sir George Cockburn parancsnoksága alatt
hajózó, HMS Northumberland hadihajó fedélzetére szálltak át, amely végs! állomásukra, Szt. Ilona szigetére szállította !ket. Kés!bb még a császár személyesen megköszönte Maitland admirálisnak a kitüntet! figyelmét és az irányába
tanúsított becsületes viselkedését, amíg a hajón tartózkodott. Végül miután a
kijelölt személyek összecsomagoltak és indulásra készen álltak, Lord Keith kíséretében elhagyták a Bellerophon fedélzetét és a Northumberland fedélzetén
megkezdték útjukat Szt. Ilona szigetére.88
1815. augusztus 7.-én Bonaparte Napóleon, Franciaország volt császára és
kísérete, az angol HMS Northumberland fedélzetén Szt. Ilona szigete felé indult. A császár október 15.-én szállt partra és rezidenciáját a Longwood House
nev" ingatlanban rendezték be. Itt töltötte élete utolsó éveit, legtöbb idejét emlékiratainak megörökítésére fordítva, mindvégig angol házi !rizetben. Számos
h"séges tisztje és hivatalnoka töltött mellette hosszabb illetve rövidebb id!t.
Egészségi állapota és szelleme a kezdeti id!szakok után folyamatos romlásnak
indult, de leginkább a lelki magányosság nyomta rá bélyegét a császár utolsó
éveire. Egy tevékeny, sokat látott, aktív ember, akit tétlenségre kárhoztattak,
elvesztette a reményét. Végül 1821. május 5.-én elhunyt. Halálának körülményei máig számos megválaszolatlan kérdést vetnek fel, amelyekkel jó néhány
tanulmány, önálló kötet és egyéb történeti munka foglalkozik.

88 MAITLAND: 200-201. Vö. Memoirs, 251-254.: A szerz! bár angol származású és angol tengerészkadétként szolgált a Bellerophon fedélzetén, mélységes megvetéssel és haraggal ír a saját kormánya  különösen Lord Castlereagh külügyminiszter  és a Szent Szövetség machinációiról.
Azonban hozzá kell tennünk, hogy szembet"n! elfogultsága származhat abból a helyzetb!l, hogy
módja és lehet!sége volt ismerni és látni a kor leghíresebb emberét, aki igen pozitív benyomásokat
tett a környezetében lév!kre és gyakorlatilag megbabonázta !ket. Vö. LORD KEITH: 407-408. Továbbá Extract from a Diary of Rear-Admiral Sir George Cockburn with particular reference to Gen.
Napoleon Buonaparte, on Passage from England to St. Helena. #8#5. On Board H.M.S.
Northumberland. London, 1888. 3-7. ill. SCHOM: 819.
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Frank Tibor

A

Arthur J. Patterson és a The Magyars

kiegyezés korának legjelent!sebb, páratlan brit krónikája Arthur
J. Patterson könyve, a The Magyars (A magyarok). Az ifjú Arthur J.
Patterson a walesi Radnorban1 részesült magánoktatásban, majd 1855ben Cambridge-be került,2 ahol könyv terjedelm" esszéjével, a Caste, considered
under its moral, social, and religious aspects (A kaszt, erkölcsi, társadalmi és vallásos
szempontból) cím" tanulmánnyal, utóbb els! megjelent könyvével elnyerte az
1860-ra kiírt Le Bas-díjat a Cambridge-i Egyetemen.3 A Caste egy olyan ember éles
szem" társadalomtudományi elemzése, aki láthatóan ismeri Indiát és társadalmi
berendezkedését. Bár nincs bizonyíték arra, hogy valaha is járt volna Indiában, a
szerz! érezhet!en nyitott volt más kultúrák és társadalmak irányában. A kaszt
múltbeli és aktuális helyzetének ez a világos bemutatása, jellegének és a kereszténységgel fennálló kapcsolatának a vizsgálata okos fiatalemberre utal, aki képes
megközelíteni és megérteni távoli társadalmakat is.
1862-ben, nem sokkal Cambridge után Patterson Magyarországra utazott. A
19. század derekán Magyarország talán épp olyan egzotikusnak t"nhetett, mint
India. Maga Patterson magyarázta el, miért választotta ezt az országot, és kiemelten hivatkozott a politikára: Engem nem a régiségek, a sport, a tájak, és nem a
természettudomány vonzott ebbe az országba. Különösen az érdekelt, hogy az ország
intézményei és történelmi viszontagságai hogyan világítanak rá a társadalom- és politikatudományra [ ] Az átlagolvasó talán felpanaszolja majd, hogy olyan sok politikát
er!ltetek rá. De egy Magyarországról szóló könyv, amely nem tárgyalja a politikát,
olyasmi volna, mintha a Hamlet kritikusa nem venne tudomást h!se !rültségér!l.4
Patterson el!ször 1862 márciusában érkezett Magyarországra, ahol öt hónapig tartózkodott. Nem sokkal kés!bb csaknem egy esztend!t töltött itt 186364ben, majd ismét két évet 186567-ben. Elgondolkozhatunk azon, hogy ez a
Cambridge-ben végzett fiatalember csakis azért érkezett-e Magyarországra,
hogy tanulmányozza a magyar társadalmat? Nincs írásos bizonyítékunk,
amellyel alá lehetne támasztani azt a feltételezést, hogy hivatalos megbízása
lett volna az országban végzett megfigyelésekre, a hosszú és illusztris brit
megfigyel!k sorába illeszkedve, amely J. A. Blackwellt!l C. A. Macartney-ig
terjed. Megválaszolatlan marad a kérdés, hogy Arthur J. Patterson a magyar (és
a Habsburg) történelem egy meghatározó szakaszában hivatalos vagy félhivatalos, nyilvános avagy titkos megfigyel!je volt-e Magyarországnak.
1 The History of Radnorshire by the Late Rev. Jonathan WILLIAMS, M.A. (Tenby, R. Mason, 1859.)
egy példánya fennmaradt Patterson személyes könyvtárában (ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet).
2 J. and J. A. VENN (ed.): Alumni Cantabrigienses, Part 2, from "752 to "900. Cambridge University Press, 1940-1954.
3 London, Smith, Elder and Co. 1861.
4 PATTERSON, Arthur J.: The Magyars: Their Country and Institutions. Smith, Elder & Co. London, 1869. I. 18. (PATTERSON).
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Meglehet!sen gyorsan megtanult magyarul, így azután a nyelv jó munkaeszköze lett az ország és népe tanulmányozásához. Amikor már annyira megtanultam
magyarul, hogy meglehet!sen könnyedén olvastam és társalogtam, képessé váltam olyan
osztályoktól és egyénekt!l is információkat szerezni, amelyekkel és akikkel a nyugateurópai utazók többsége nem volt képes közvetlen kapcsolatot teremteni. E nyelv ismeretének köszönhetem az általam összegy#jtött információk nagyobb részét, ami az árnyalatokat illeti, amelyek megkülönböztetik a magyaroknál az egyes osztályokat és pártokat.5
Társasági okok miatt azonban nehezen sikerült megtanulnia magyarul: Nyelvtanulásom akadályának felét az képezte, hogy a m#veltebb személyek között  akikkel a
legtermészetesebb és a legkellemesebb a társalgás $ rendkívül elterjedt a német nyelv, a
franciáról és az angolról nem is beszélve. Általános szabályként állapíthatjuk meg, hogy
minél magasabbra megy az ember a magyar társadalomban, akár a hagyományos rangot, akár a neveltetést illet!en, annál kisebb a ragaszkodás a nemzeti nyelvhez.6
Patterson fáradhatatlanul járta a magyarok lakta területeket: Id!m nagy
részét a f!városban töltöttem, de hosszú hetekig tartózkodtam néhány vidéki városban
is, például Szegeden, Debrecenben és Miskolcon, és számos vidéki házban is. "864ben bejártam Erdélyt és észak-kelet Magyarországot. Így megismertem az ország magyarok lakta területének a nagyobb részét, az osztrák határon lev! Pressburgtól [Pozsony, ma Bratislava, Szlovákia] Kronstadtig [Brassó, ma Bra%ov, Románia], Erdély
délkeleti sarkában; az észak-keleten fekv! Munkácstól [ma Mukacseve, Ukrajna] a
dél-nyugaton elterül! Balatonig.7
Amikor 1865-ben Magyarországon tartózkodott, figyelemmel kísérte és le is írta
a választásokat, amelyek el!készítették az 1867-es kiegyezés útját. 1866-ban három
kit"n! cikket írt a Fortnightly Review számára a magyar választásokról. Az els! címe The Electoral Laws of Hungary (A magyar választási törvények), a másodiké
Country Life in Hungary before the Elections (Vidéki élet Magyarországon a választások el!tt), és az utolsó cikk címe A Hungarian Election (Egy magyar választás) volt.8 1868-ra már olyan jól tudott magyarul, hogy angolra fordította Jókai Mór
(18251904) Az új földesúr (The New Landlord) cím" regényét a Macmillan kiadó
számára. Alig egy évvel a kiegyezés után a könyv nagyon jó fogadtatásban részesült Angliában, nem utolsósorban azért, mert a kell! id!ben utalt a közelmúlt osztrákmagyar konfliktusára.9 Amint George Cushing, a magyar irodalom egykori
PATTERSON: I. kötet, 2-3.
PATTERSON: I. kötet, 135.
7 PATTERSON: I. kötet, 2.
8 The Fortnightly Review, V (15 May to 1 August 1866), 1-14. V (1 August 1866), 705-717, VI (15
August to 1 December 1866), 129-150.
9 Egykorú kritikáit ld. The Imperial Review, 1868. április 18. 369-70. The London Review, 1868. április 25. Pall Mall Gazette, 1868. május 11. 11-12. The Guardian, 1868. június 3. 645; The Scotsman, The
Westminster Review, The Contemporary Review, 1868. Az angol bírálók Jókai regényér!l, I-III. rész: A
Hon, 1868. december. Mindez a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában (MTAK
Kt) Ms 4338/90-98. JÓKAI Mór: Utóhang, 1895. IN: Az új földesúr, Jókai Mór összes m"vei, Vol. XXVI.
Révai, Budapest, 1913. 327-328. és Jókai Mór összes m#vei, 13. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest. 1963.
357. A regény nagy-britanniai fogadtatásáról ld. CZIGÁNY Lóránt: A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában "830-"9"4, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976. 205-213. Vö. A. J. PATTERSON # Jókai
Mórhoz, d.n. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára, Levelestár (OSzK Kt Lt).
5

6
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kiváló londoni professzora írta 1985-ben: Sokatmondó az a tény, hogy azt a Jókairegényt választotta lefordításra, amelynek a legközvetlenebb politikai kapcsolata volt a kiegyezéssel.10 Patterson elégedett volt a fordításról megjelent recenziókkal, de, ahogyan Jókainak önkritikusan megjegyezte, kereskedelmi számítások szempontjából a
fordításom még nem sikeres.11 Ezzel az els! fordításával Patterson el!készítette a regény nemzetközi sikerét, mert a holland, a svéd és a dán kiadások is az ! angol
fordításán alapultak.
1871-ben folytatta fordítás-sorozatát, s a The Cornhill Magazine számára elkészítette Gyulai Pál Egy régi udvarház utolsó gazdája12 c. regényének fordítását. Ez
a m" is a korabeli politikával foglalkozik, Erdélyben játszódik az 184849-es
forradalom utáni id!szakban. Mivel a fordítás egy folyóiratban jelent meg, nem
sok recenziót írtak róla, de a tekintélyes The Illustrated London News kivételt tett,
a lap írását Patterson el is küldte Gyulainak.13
Pattersonnak Gyulai Pállal (18261909) folytatott, szerencsésen fennmaradt
levelezése egy tiszteletteljes, tartós barátság emlékét !rzi.14 Pattersonnak Gyulaihoz intézett levelei elárulják ragaszkodását a filológiai pontossághoz. Gyakran kérte Gyulait, hogy magyarázza el neki a nehéz kifejezéseket és a régies
mondatokat; néha német tudásával igyekezett áthidalni a magyar és az angol
közötti távolságot.15 Patterson arra is felhasználta barátságukat, hogy rendszeresen információkat gy"jtsön a magyar irodalomról és különösen kedvenceir!l,
például Pet!fi Sándorról.16 Az 1870-es évek elején a magyar dolgok iránti lázas
érdekl!dése messze túlment az irodalmon, érdekl!dött a nyelvészek, történészek, tudós társaságok, újságok iránt, mondhatjuk hogy az egész magyar értelmiségi élet iránt. A nagyra becsült Budapesti Szemlén kívül olvasta a Figyel!t,
a Reformot és a Magyar Tudományos Akadémia Értesít!jét, a Kisfaludy Társaság Évkönyvét és megpróbálta megszerezni a Magyar Történelmi Társulat közleményeit is.17 Az 1870-es évek derekán leginkább a Magyar Nyelv!r érdekelte,
de olvasta az Ungarische Revue-t is.18
Patterson azt tapasztalta, hogy a brit könyvkeresked!ket nem nagyon érdekelték
a magyarból fordított regények, de felajánlotta, hogy boldogan készít azokról recenziót
néhány angol folyóiratba.19 Kedvez! kritikát írt Gyulai Romhányi. Egy szatíra c. m"10 CUSHING, G. F.: Arthur Patterson. Hungarian Studies in English, Vol. XVIII. Kossuth Lajos
University, Debrecen, 1985. 7-8. (CUSHING).
11 A. J. PATTERSON - Jókai Mórhoz, d.n. [1868], OSzK Kt, Fond V/435. (magyarul).
12 The Last Master of an Old Manor-House. A Transylvanian Tale. From the Hungarian of Paul
Gyulai, translated by A. J. Patterson, The Cornhill Magazine, Vol. 26 (September-October 1872),
357-384, 475-512.
13 A. J. PATTERSON - Gyulai Pálhoz, London, 1872. december 9. OSzK Kt Lt.
14 Gyulai Pál levelei A. J. Pattersonhoz, 1868-1882. OSzK Kt Lt.
15 A. J. PATTERSON - Gyulai Pálhoz, London, London, 1868. augusztus 20. és szeptember 25. OSzK Kt Lt.
16 A. J. PATTERSON - Gyulai Pálhoz, London, 1869. április 3. 1870. december 24. OSzK Kt Lt.
17 A. J. PATTERSON - Gyulai Pálhoz, London, 1870. november 3., 1870. december 13. és 24.
1871. február 5. OSzK Kt Lt.
18 A. J. PATTERSON - Budenz Józsefhez, 1875. október 10. MTAK Kt, MS 5449/177; A. J.
PATTERSON # Hunfalvy Pálhoz, 1882. június 4., MTAK Kt. MS 4753/112.
19 A. J. PATTERSON - Gyulai Pálhoz, London, 1873. május 18. OSzK Kt Lt.
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vér!l és Kemény Zsigmond tanulmányairól a The Academy-ben.20 Patterson baráti
kapcsolata a The Academy szerkeszt!jével, Charles Edward C. B. Appletonnal (1841
1879), megnyitotta ezt a folyóiratot a magyar tudósok el!tt, akik szemlézhették a friss
könyveket és saját m"veik ismertetései is nyilvánosságra találtak.21
Egyre gyarapodó magyar tudásával Patterson megkísérelt recenziót írni
magyarra fordított angol irodalmi alkotásokról, például George Eliot akkoriban
kiadott Middlemarch (187173) c. m"vér!l. 1874-ben átnézte a fordítást és hoszszú hiba-listát küldött Gyulainak, azon munkálkodva, hogy a magyar fordítás
közelebb kerüljön az eredetihez.22 Patterson magyar szókincse valószín"leg kielégít! lehetett, de használta Ballagi Mór A magyar nyelv teljes szótárát is,23
amelynek egy példánya máig fennmaradt a könyvtárában.
1869-re Patterson elkészült azzal a munkájával, amelyet Vámbéry Ármin a
Magyarországgal foglalkozó legjobb könyvnek24 nevezett: The Magyars. Their
Country and Institutions (A magyarok: országuk és intézményeik, két kötetben).
A The Magyars még ma is az egyik legjobb könyv Magyarországról, és nagy
kár, hogy sohasem fordították le magyarra. A könyv egyebek között a
Fortnightly Review számára írt cikkein25 alapul. Briliáns útleírás és a magyar
kultúrába történ! színes bevezetés ötvözete. Emellett # mivel 1869-ben jelent
meg # remek kommentárja az 1867-es osztrákmagyar kiegyezéshez vezet! útnak és Magyarország újonnan kialakult politikai helyzetének.
A szerz! nagyszámú, nyomtatásban megjelent forrást használt fel, de a
könyv mindenekfelett azon a sokféle, változatos beszélgetésen alapul, amelyet
Patterson folytatott számos magyar barátjával, akik kedvességének és vendégszeretetének köszönheti létét e könyv, amint azt a szerz! bevezet!jében kiemeli.26 Nagyon fontos itt rámutatni, hogy ez a könyv, hasonlóan sok máshoz, amelyeket
független vagy annak látszó idegenek írtak Magyarországról vagy bármely országról, sok tekintetben azoktól az informátoroktól függött, akik adataikkal,
véleményükkel, nézeteikkel megismertették a szerz!t. Patterson egyenesen úgy
gondolta, hogy egy népr!l az az idegen tud a legjobban véleményt alkotni, aki veszi
a fáradságot és a saját szemszögükb!l igyekszik látni !ket.27 Ezért azután kivételes
gondot fordítottam arra, mind tanulmányaim, mind beszélgetéseim során, hogy megismerjem a magyarok véleményét a magyar dolgokról. Remélhet!leg az eredmény vilá20 Romhányi, A Satire, by P. Gyulai, The Academy, Vol. II (1 November 1871), 490-1; Sigismund
Keménys Studies, The Academy, Vol. II (15 May 1871), 259.
21 A. J. Patterson - Budenz Józsefhez, 1870. november 24., 1871. április 26. május 5. július 21. november 13. december 19. 1872. február 8. 1873. január 9. 1876. február 3. MTAK Kt, MSS 5449/168.
169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 177.
22 A magyar szöveg elkészült, de a jelek szerint kiadatlan maradt az Athenaeumnál, 1874-ben,
ahogyan a tervek eredetileg szóltak. Vö. A. J. Patterson - Gyulai Pálhoz, 1874. január 22., OSzK Kt Lt.
23 Pest: Heckenast Gusztáv, 1873.
24 Arminius VÁMBÉRY: The Magyars, by A. J. Patterson, The Academy, I (9 April 1870), 176.
25 A The Magyars XII-XIV. fejezete (I. kötet, 247-317) Patterson The Electoral Laws c. cikkére
épül, a XI. fejezetben részeket vesz át Country Life c. cikkéb!l (I. kötet, 221-222).
26 PATTERSON: I. kötet, 15.
27 PATTERSON: I. kötet, 3.
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gosabb és életszer#bb képet fog adni az angol olvasónak arról a népr!l, amely számos
okból igényt tarthat érdekl!désünkre és rokonszenvünkre.28
Patterson forrásait politikailag magyarbarátnak nevezhetjük és megközelítésére is a magyarokkal rokonszenvez! hozzáállás a jellemz!. Patterson meg
sem kísérelte, hogy a nemzetiségekr!l is képet alkosson és eljusson a Magyar
Királyságnak azokba a régióiba, amelyeket többnyire nem-magyarok laktak:
Személyes tapasztalataim csekélyek vagy nem létez!ek az észak-keleti szlovák területekr!l, vagy a déli határok mentén él! horvátokról és szerbekr!l. Figyelmemet az ország leger!sebb nemzetiségére és a legelterjedtebb nyelvére összpontosítottam. Azzal
hízelgek magamnak, hogy alaposabb és mindenre kiterjed! ismereteket szereztem arról,
ami valóban fontos az ország társadalmi és politikai életében, mintha ugyanannyi id!
alatt megpróbáltam volna felületesen megismerni az ország határain belül beszélt másik
három vagy négy nyelvet.29
Bár Arthur J. Patterson Ferenc József 1867-es magyar királlyá koronázása
után azonnal elhagyta az országot, élénk levelezésben maradt magyar barátaival, akik ellátták !t hírekkel, például az ország gyorsan fejl!d! f!városának
szüntelen változó arculatáról.30 Néhány levelez! társa azonban nem Budán
vagy Pesten lakott, egy helyen például hivatkozik egy magyar levelez! társamra,
aki büszkén vallja magát debreceni cívisnek. Ez a személy valószín"leg Kiss Lajos,
Debrecen polgármestere, kés!bb országgy"lési képvisel!je volt.31 Egy másik
levelez! partnere, akir!l úgy ír, mint aki egyike debreceni barátaimnak, egy jól ismert református egyházi személy,32 id. Révész Imrével (18261881) azonosítható.
Révész tudós kálvinista teológus volt, a debreceni kálvinista kollégium professzora és könyvtárosa, rendületlen harcosa a Habsburg-ellenes protestáns
küzdelmeknek, és 1861-ben országgy"lési képvisel!.33 Patterson Révészt!l kapta Magyarországra vonatkozó információi jelent!s részét, különösen a statisztikai részt.34 Pattersonnak Révészhez írt egyik levelében a hivatkozások Kiss Lajosban és Rónay Jácintban sejtetik a további informátorokat.35
Patterson szegedi forrásai közül meg kell említeni a város 1866-ban hivatalban lev!, meg nem nevezett polgármesterét, aki valójában a Bach-huszár
Taschler József volt, közismerten Habsburg-h" ember.36 Informátorai között
Uo.
PATTERSON: I. kötet, 2. # Patterson a dialektus szón nem a magyar nyelv variánsait, hanem
a Magyarországon beszélt nem-magyar nyelveket értette.
30 PATTERSON: I. kötet, 45.
31 PATTERSON: I. kötet, 119. Kiss Lajosról ld. Magyar Életrajzi Lexikon, I. kötet (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967), 929.
32 PATTERSON: I. kötet, 124.
33 BALLAGI Mór: Révész Imre emlékezete (MTA emlékbeszédek, Budapest, 1882.), RÉVÉSZ
Kálmán: Révész Imre és m#vei id!rendi sorozatban (Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok, 1884.),
ifj. RÉVÉSZ Imre: Révész Imre élete (Debrecen, 1926.); ZOVÁNYI Jen!: A Tiszántúli Református
Egyházkerület története (Debrecen, 1935.); Magyar Életrajzi Lexikon, II. kötet, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1969. 513.
34 A. J. PATTERSON - id. Révész Imréhez, d.n. TtREL, I.15.a.4.
35 A. J. PATTERSON - id. Révész Imréhez, 1869. október 11. és december 20., TtREL, I.15.a.4.
36 KRISTÓ Gyula (szerk.): Szeged történeti kronológiája, Szeged, 1992. 64.
28
29
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volt a város egyik hajdúja, a város egyik rend!rbírója, egy szegedi kapitány és
valószín"leg még sok más helybeli.37 Nem mintha Patterson mindent száz százalékig elfogadott volna, amit mondtak neki. Így ír err!l a The Magyarsban:
Amikor Gödöll!n és Pesten töltöttem "86364 telét, visszaemlékeztem a rettenetes
történetekre, amelyeket a szegedi éhínségr!l hallottam. Ezért a polgármesterhez
[Taschler Józsefhez] fordultam, hogy megtudjam, milyen hatása volt az éhínségnek a
népesség halálozási arányszámára. & azonban kitartott amellett, hogy a tárgyban közölt állítások rendkívül túlzóak, és hozzátette, hogy senki sem halt meg az éhínség következtében. Természetesen ezzel azt akarta mondani, hogy nem hallott senkir!l, aki
közvetlenül az éhezés miatt halt volna meg, és nem vette számításba annak közvetett
hatását, pl. a betegségek növekv! számát, stb. Ez a Gemüthlichkeit, ez az optimizmus,
amely a hanyagságban gyökerezik, minden másnál több kárt okoz az osztrák birodalom
népeinek, a magyarokat is beleértve.38
A dolgok természetéb!l adódóan leginkább magyar és erdélyi-magyar
arisztokraták hívták meg, például B. gróf (Bánffy) Szilágysomlyóra (ma:
$imleu Silvaniei, Románia), aki egyenesen angolul tájékoztatta és beszélgetett
vele (ami abban az id!ben nem volt gyakori), mert Patterson magyar tudása
akkor még nagyon kezdetleges volt. Könnyedén mozgott az arisztokrácia köreiben, ahol sok dicsérni és sok bírálni valót talált. Kedvelte új barátai39 kedvességét és buzgó vendégszeretetét. Kolozsvárott (ma: Cluj-Napoca, Románia) dicsérte Mikó [Imre] gróf, a hazafi mágnás magyar szellemét, amikor meglátogatta a legjelent!sebb helyi kulturális és tudományos központot, az Erdélyi Múzeum-Egyesületet, amely a gróf által adományozott villában székelt.40 Amikor
a magyar arisztokrácia olvasási szokásairól ír, visszaemlékezett egy erdélyi
grófn!vel folytatott beszélgetésére, aki nagy megdöbbenésére azt mondta nekem, hogy egy évben nem olvas csak három vagy négy magyar könyvet, mert azokat
csak ritkán érdemes elolvasni, ha egyáltalán érdemes 41
Az 1860-as viharos évtized során Pattersonból buzgó magyar hazafi lett.
Az országban tett számos utazása, a sok új barátság következtében jól megismerte a magyar társadalmat és különösen a magyar politikai elitet. A The
Magyars sok esztend! kemény munkáját koronázta meg, és kövezte az utat a
szerz! magyarországi letelepedése el!tt. A The Magyarsról írva George
Cushing egyedülállónak találta a könyvet, amely megragadja a kiegyezéskori Magyarország légkörét az ipari és kereskedelmi fejl!dés el!estéjén, amikor a vasutak (és
Patterson tartott a vasutakkal járó következmények némelyikét!l) gyorsan kezdtek terjedni.42 Én ennél is tovább lépnék, és azt állítom, hogy a könyv lényeges hozzájárulás és kommentár is volt az 1867-es kiegyezéshez és következményeiPATTERSON: I. kötet, 143. 145.
PATTERSON: I. kötet, 146-7.
39 PATTERSON: II. kötet, 342-5.
40 PATTERSON: II. kötet, 222-3. Vö. SEBESTYÉN Kálmán: Száznegyven éves az Erdélyi Múzeum
Egyesület, Honismeret, 1999 (XXVII) 6.
41 PATTERSON: II. kötet, 196.
42 CUSHING: 19.
37
38
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hez.43 Ez segíthet újra meghatározni Patterson szerepét, és megmutatni !t mint
jelent!s politikai kommentátort és hídépít!t a 19. századi Anglia és Magyarország között.
Patterson úgy gondolt a magyarokra (bár nem szükségszer"en minden magyar alattvalóra), mint az újonnan életre hívott Osztrák-Magyar Monarchia
uralkodó politikai erejére és motorjára. A könyv célja egy nagy európai hatalom újjászületésének ünneplése volt, és annak bemutatása, hogy a magyarok e
hatalom fenntartásának kiemelked!, ha nem a legkiemelked!bb erejét képezik.
Ebb!l ered a cím és a könyv lényeges üzenete: új hatalom született, amelyet a
magyar elem tart fenn. Világosan ki is jelentette, miért írta meg a könyvét: Az
a politikai formáció, amelyet mi még mindig Ausztriának hívunk, holott helyesebb volna az OsztrákMagyar Monarchia kifejezést használni, napról napra divatosabb lesz,
de még nem lépett fel azzal az igénnyel, hogy úgy tekintsenek rá, mint az öt európai
nagyhatalom egyikére. Azt mondhatjuk, hogy ebben az államban a magyaroknak dönt!
szavuk van. Az "867-es kiegyezés óta két szoros szövetségben létez! monarchiáról (sic)
van szó, amelyek egyenl! jogokkal rendelkeznek mind a bels! közigazgatás, mind a közös szövetségi kormány politikája feletti ellen!rzést illet!en. E monarchiák egyike a
Magyar Királyság, a másik, mivel nincs rá jobb elnevezés, az Osztrák Császárság, esetleg Cisleithania. Elméletileg ez a két állam egyformán szuverén és a teljes egyenl!ség
alapján lépett konföderációra. Gyakorlatilag úgy látjuk, hogy az el!nyök mérlegének
nyelve enyhén Magyarország javára billen.44
Volt azonban egy pont, ahol a politológus Patterson tévedett. Arra a következtetésre jutott, hogy Cisleithaniát nyilvánvalóan inkább fenyegeti a szétesés veszélye, mint a magyar királyságot.45 Szívesen gondolt úgy Magyarországra, mint
amely a magyarok ellen!rzése alatt biztonságban létezik. Magánlevelezésében
azonban egyfajta prófétikus sejtés mutatkozott, és kétségtelenül kritikusabb
hangot ütött meg a magyar politikai gondolkodást illet!en, amelyet múltba tekint!nek tartott. Egy 1869-es levelében ezt írta: [ ] maguknak magyaroknak [ ]
egy nagy hibájuk van, amely azonban komoly, s!t végzetes is lehet, és nemzeti fejl!désük akadályává válhat. Ez pedig az, hogy mindig hátra tekintenek & a történelmet olvassák. Nem élünk a Rákócziak vagy Kálvin korában  s!t, nem élünk már Széchenyi &
Kossuth korában sem  és ha az általuk követett szabályok szerint irányítjuk életünket,
lemaradunk a versenyben. Gondolja csak meg, ha a magyarok nem haladnak el!re, eltapossa majd !ket a tömeg. Ha Magyarország nem civilizálja önmagát az alatt a rövid id!
alatt, amíg a rothadó ottomán birodalom még áll, utána már kés! lesz. Ezért vagyok én
olyan szomorú, amikor látom, hogy olyan sok magyar  olyan sok jó hazafi $ hátrafelé
& befelé tekint, ahelyett, hogy el!re & kifelé tekintene.46
43 A kiegyezésr!l legújabban ld. DIÓSZEGI István: A Ferenc József-i kor "849-"9"8, Budapest, 1999.
KOZÁRI Mónika: A dualista rendszer, "867-"9"8, Budapest, 2005. GER% András (szerk.): A Monarchia kora
- ma, Budapest, 2007. Részletes historiográfiai áttekintés megjelenés el!tt: FRANK, Tibor: Conflicting
Sovereignties: The Habsburg Monarchy in Hungarian Historiography. IN: FRANK, Tibor and HADLER,
Frank (eds.): Disputed Lands, Conflicting Histories, Houndmills Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010.
44 PATTERSON: I. kötet, 4-5.
45 PATTERSON: I. kötet, 6.
46 A. J. PATTERSON - id. Révész Imréhez, 1869. október 11. TtREL I.25.a.4.
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Gyulai Pálhoz írt egyik levelében pedig ezt írja: Maguk magyarok [ ] túlságosan a politikának szentelik magukat.47
Patterson könyvének a forrásanyagából fény derül magyarbarát érzelmeire.
Bonerhez hasonlóan ! sem közöl bibliográfiát, de összeállítva az általa tanulmányozott m"vek jegyzékét,48 nagyon jellemz! képet sikerült rekonstruálnom.
Számos magyar informátorán túl rengeteg más forrást is felhasznált, magyar,
brit, német és francia tudósoktól és újságíróktól is szerzett információkat. Beállítottsága forrásai megválasztásánál is jellemz!en magyarbarát.
Az 1870-es években Patterson tevékenyen igyekezett terjeszteni Angliában a
magyar szellemi élet gyümölcseit, bár nem sok sikert ért el. Ahogyan Budenz
Józsefnek írta: Ami azt illeti, mindig nagyon kellemes honfitársaim között terjeszteni
az ismereteket Magyarország mindenféle intellektuális termékeir!l, de ebben a nyüzsg!
metropoliszban nagy m#vészetet és üzleti rátermettséget igényel olyan olvasókat találni, akik id!t szakítanak rá, hogy némi hasznot húzzanak bel!le.49 Az 1880-as évekA. J. PATTERSON # Gyulai Pálhoz, 1869. április 3., OSzK Kt Lt.
Kurta hivatkozásai, megjegyzései alapján összeállítottam a The Magyars bibliográfiáját, melyet
Patterson nem adott meg. A Patterson által nem közölt neveket, címeket, megjelenési adatokat szögletes
zárójelben közlöm. Az oldalszámok Patterson könyvére utalnak. A bibliográfia tükrözi Patterson tájékozódásának irányait, kitekintésének körét, ismereteinek hálóját. ANSTED, Professor David Thomas: A
Short Trip in Hungary and Transylvania [in the Spring of "862, London, 1862. I. 7. 167. 176. II. 150.
BARTALUS István (El!adás a Kisfaludy Társaságban), II. 104; BONER, Charles: Transylvania: its Products
and its People, London, 1865. I. 17. 55. II. 88-89. 94. 226. 261-62. 265. 274. 304. BOWRING, Sir John: Poetry of
the Magyars, London, 1830. II. 184. BRACE, Charles Loring: Hungary in "85", with an experience of the Austrian police, New York, 1852. I. 60. II. 338; DITZ, Heinrich: Die ungarische Landwirtschaft, Leipzig, 1867. I.
76-96. passim, 111. 121-22. 157-59. 169. II. 4. EDWARDS, Henry Sutherland: The Russians at Home: Unpolitical Sketches, London, 1861. I. 321. II. 152. 191. FÉNYES Elek: [feltehet!en:] Az ausztriai birodalom statisztikája
és földrajzi leírása, Pest, 1857. ill. Magyar országnak, s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben, 1-3. kötet, 2. kiadás, Pest, 1841-1844. I. 10. II. 82. 94. DE GÉRANDO,
Auguste: De lesprit public en Hongrie depuis la révolution française, Paris, 1848. I. 70. 105-107. 115. 261. DE
GÉRANDO, Auguste: La Transylvanie et ses Habitants, Paris, 1845. 2. kiadás 1850. II. 25. 295. 299. 302. 320.
GIBBON, Edward: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 1-6. London, 1776-1788. I. 22. 50.
Patterson valószín"leg azokra a részekre utal, amelyekre GÁL István is felhívta a figyelmet: Gibbon a magyar történelemr!l, Századok, 105. No. 1. 1971. 70-88. A Hon, Pest, 1868 vagy 1869. II. 114. HUNFALVY
János: Az osztrák birodalom rövid statisztikája, Pest, 1867. I. 119-20. II. 93. LATHAM, Robert Gordon: The
Native Races of the Russian Empire, 1-2. London, 1853. I. 49. MOCSÁRY Lajos: A kérdések kérdése, Pest, 1866.
I. 313-15. MURRAY, John: A Handbook for Travellers in] Southern Germany, London, 1837. 10. kiadás 1867. I.
22. 34. MÜLLER, [Friedrich] Max: Lectures on the Science of Language [(London, 1861-1864)], II. 162. 164.
171-73. PAGET, John: Hungary and Transylvania, [1-2 (London, 1839. 2. kiadás 1850. 3. kiadás 1855.)], I. 17.
22. 48. 294-95. 321. II. 28. 111. 149-50. 170. 272. 310. 320. PATON, A[ndrew] A[rchibald]:
[valószín"leg:]Travels in Hungary, or Sketches of the Goth and the Hun, in Transylvania, Debreczin, Pesth and
Vienna in "850, London, 1851. vagy Researches on the Danube and the Adriatic; or, Contributions to the modern
history of Hungary and Transylvania, 1-2. Leipzig, 1861. I. 47. 113-14. SCHWAB, Erasmus: Land und Leute in
Ungarn, I. Natur-, Cultur- und Reisebilder Leipzig, 1865. II. 58. SMITH, William: Dictionary of Greek and Roman Geography, Little, Brown, and Co. Boston, 1865. I. 49. TAYLER, John James: Narrative of a Visit to the
Unitarian Churches of Transylvania, on Occasion of the Three Hundredth Anniversary of the First Proclamation of
Religious Freedom at Torda in "568, The Theological Review, 6 (1869. január)], II. 110. 113. Vö. FRANK, Tibor: Picturing-Austria-Hungary. The British Perception of the Habsburg Monarchy "865-"870, Columbia
University Press, New York, 2004. 309-10.
49 Übrigens ist es mir immer lieb Kenntnisse über allerlei geistigen Produkten Ungarns unter meinen
Landsleuten zu streuen, aber in dieser beschäftigen Weltstadt ist es auf einmal Kunst und Geschäft Leser zu
47

48
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ben is közölt cikkeket Magyarországról a brit sajtóban, de érdekl!dése középpontjában már az oktatás és a filológia állt. Recenziót jelentetett meg Felméri
Lajosnak a brit iskolarendszerr!l írt könyvér!l és egy másikról is, amely a magyar filológia helyzetével foglalkozott.50
Budapesten nem maradt észrevétlen Patterson magyar tevékenysége.
Könyve igen jó fogadtatásra talált Angliában,51 s bár kevesebb figyelmet szenteltek neki Magyarországon, a kiváló közgazdász, György Endre kijelentette:
Patterson élete, Patterson tevékenysége számunkra, magyarok számára nemzeti érdeket képvisel, és ez a remek ember igazán megérdemli, hogy nevét minden más rólunk író
külföldi el!tt említsük. Neve a legnépszer#bb köreinkben, a jó Sayous-éval együtt.52
György találkozott is Pattersonnal Londonban nem sokkal ez el!tt, 1872 tavaszán. Gyulai Pál ajánlására egyike volt annak a sok magyar látogatónak, akiket
a barátságos angol úr !szinte melegséggel és érdekl!déssel fogadott.53
Patterson nagyra becsülte György óhaját, miszerint egyre több magyar tanulmányozza Angliát olyan okosan és pártatlanul, ahogyan ! tette.54 A The Magyars meghozta Pattersonnak 1869-ben a Kisfaludy Társaság küls! tagságát és 1873-an a
Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja lett.55 1882-ben nekrológot írt a
The Academy-be Arany János halálakor, és ez alkalommal levelet írt mind
Arany Lászlónak, mind Gyulai Pálnak.56
Természetesnek látszott, hogy beillesszék az ország gyorsan fejl!d! oktatási
rendszerébe és tudós társadalmába ezt az igen m"velt, lelkes angolt, aki láthatóan szenvedélyesen érdekl!dött Magyarország és a magyarok iránt. Amikor
1884-ben Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter angol tanszéket
alapított a budapesti egyetemen, pályázatot hirdetett a professzori állásra, és a
számos jelentkez! közül a választás Pattersonra esett. A minisztérium a kinevezés feltételéül szabta a magyar állampolgárság felvételét:57 ne feledjük, hogy
finden die Zeit haben etwas davon zu profitieren. A. J. Patterson # Budenz Józsefhez, 1871. május 5.
MTAK KT, MS 5449/170. Patterson igen jól beszélt és írt németül.
50 PATTERSON, A. J.: A Hungarian Report on English Education, Macmillans Magazine, Vol. 46.
June 1882. 155-160. Vö. GÁL István: Magyarország, Anglia és Amerika (Különös tekintettel a szláv
világra), Officina, Budapest, d.n. [1945. 40. 2. kiadás IN: GÁL István: Magyarország és az angolszász
világ. Szerk. FRANK Tibor, GÁL Ágnes és Julianna. Argumentum KiadóOrszágos Széchényi
Könyvtár, Budapest, 2005. 163. PATTERSON, A. J.: Report on Recent Hungarian Philology,
Transactions of the Philological Society, 1882-3-4. Trübner & Co. London, 1885. 539-543.
51 Ld. pl. Illustrated London News, 1870. január 15. The Saturday Review, 1870. május 14. 64546. MTAK Kt, Ms 4338/104-05.
52 GYÖRGY Endre: Patterson J. Arthur, Vasárnapi Ujság, 1872. július 7. 329-330. idézet 330.
SAYOUS, Édouard: Histoire des Hongrois et de leur littérature politique de "790 à "8"5 cím" m"ve
1872-ben, Párizsban jelent meg.
53 A. J. PATTERSON - Gyulai Pálhoz, London, 1872. április 13. OSzK Kt Lt.
54 A. J. PATTERSON - Gyulai Pálhoz, London, 1873. május 18. OSzK Kt Lt.
55 A. J. PATTERSON a Kisfaludy Társaság titkárának, 1869, MTAK Kt, Ms 4338/82; akadémiai
tiszteleti tagságáról ld. 1873. június 16-i diplomáját, melyet a londoni osztrák-magyar nagykövetségen keresztül továbbítottak 1873. július 6-án, Ms 4338/78-79; hálás válaszát a Magyar Tudományos
Akadémia elnökéhez 1873-ból ld. Ms 4338/83.
56 A. J. PATTERSON - Gyulai Pálhoz, London, 1872. október 29. OSzK Kt Lt.
57 CUSHING: 7.
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ezek Magyarországon a módszeres magyarosítás évei voltak a közoktatásban
(f!ként az 1879-es XVIII: törvénnyel és az 1883-as XXX: törvénnyel).58
Patterson 1899-ben bekövetkezett, korai haláláig csaknem mindvégig tanított a budapesti egyetemen.59 Sok energiát fektetett abba, hogy terjessze az angol nyelvet Magyarországon. El!ször 1887-ben adta ki Dallos Gyula 1859-ben
megjelent angol nyelvkönyvének átdolgozott változatát, új címmel: Gyakorlati
angol nyelvtan.60 Nem sokkal kés!bb 1892-ben Balassa Józseffel (18641945), a
fiatal magyar nyelvésszel (és szabadk!m"vessel) együttm"ködve elkészítette
az els! komoly magyar tankönyvet angol tanulók számára, Angol nyelvtan és
olvasókönyv címmel, 1892-ben.61
Patterson rendszeresen levelezett vezet! magyar tudósokkal és budapesti
professzorokkal, Budenz Józseffel (18361892) és Hunfalvy Pállal (18101891).
Levelezésének tanúsága szerint is egyenrangú részese volt a magyar egyetemi
életnek, nagyra becsülték mint tudóst és barátot.62 A vele egykorú Budenz-cel
közös érdekl!dési területe volt, s összekötötte !ket a külföldi származás, az
önkéntes elmagyarosodás és Magyarország közös tisztelete is. Budenz támogatta professzori pályázatát a budapesti Egyetemre.63 Sok más kiváló magyar
kortársával is jó kapcsolatot épített, közöttük Csontosi Jánossal (18461918), az
Országos Széchényi Könyvtár kéziratgy"jteményének vezet!jével,64 illetve a
nemzetközi hír" Ponori Thewrewk Emil (1838-1917) és Vámbéry Ármin (18321913) budapesti professzorokkal.65 Odahaza, Nagy-Britanniában érintkezésbe
lépett James (kés!bb Lord) Bryce-szal (1838-1922), aki ifjú korában, az 1860-as
években Leslie Stephennel Erdélyben is utazott, és  sokkal kés!bb  a Lordok
Házának id!s tagjaként a trianoni békeszerz!dés revíziójának ékes szavú szószólója lett.66 Könyvgy#jteménye az egyetemi hallgatók mostani (nem megfelel!)
könyvtárának magvát alkotta  jegyezte meg Vernon Duckworth Barker 1937ben.67 Az egykori Angol Tanszék alapító professzorának nagyjából teljes személyes könyvtára máig megmaradt és ma az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének könyvtára !rzi. E magyarbarát angol profesz58 Magyar Törvénytár, "879-"880. évi törvényczikkek, Franklin, Budapest, 1896. 85-87; "882-"883.
évi törvényczikkek, Franklin, Budapest, 1896. 265-284.
59 SZENTPÉTERY Imre: A Bölcsészettudományi Kar története ("635-"935), M. kir. egyetemi
Nyomda, Budapest, 1935. 535-6. 672.
60 SZIRBIK Ferenc: Az angol nyelv terjeszkedése Magyarországon "9"4-ig, Kecskemét, 1941. 44-45.
61 PATTERSON, A. J. és BALASSA József: Angol nyelvtan és olvasókönyv, Athenaeum, Budapest,
1892. & Balassa jól beszélt angolul.
62 A. J. PATTERSON # Budenz Józsefhez, MTAK Kt, Ms 5449/168-181; A. J. PATTERSON #
Hunfalvy Pálhoz. MTAK Kt, Ms 4753/109-112.
63 A. J. PATTERSON # Budenz Józsefhez, [London] 1885. május 11. MTAK Kt, Ms 5449/181.
64 A. J. PATTERSON # Csontosi Jánoshoz, 1890-91. OSzK Kt Lt.
65
A. J. PATTERSON # Ponori Thewrewk Emilhez, 1897. OSzK Kt Lt; VÁMBÉRY Ármin # A. J.
Pattersonhoz, 1880. április 21. MTAK Kt, Ms 4338/87.
66 James BRYCE # A. J. Pattersonhoz, 1889. augusztus 21. MTAK Kt, Ms 4338/84-86. Vö.
FRANK Tibor: A régi Erdély $ brit szemmel. Tiszatáj 28/6. 1974. 77-79.
67 BARKER, V. D.: English Teaching in Hungary. The Hungarian Quarterly, Vol. III, No. 1, Spring
1937. 93. (BARKER).

150

Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves, ELTE, Budapest, 2010

szor könyveib!l budapesti angol szakos hallgatók nemzedékei tanultak angol
nyelvet, irodalmat és történelmet. Könyveit megemlékezésül olyan pecséttel látták el, amely a mai napig tanúsítja, hogy gazdájuk egykor Patterson Arthur volt:
Budapesti Kir. m. Pázmány Péter
tud. egyetem bölcsészeti tudományi kara
Angol szeminárium
Patterson Arthur könyvtára
E bélyegz! alapján, melyet valószín"leg tanszéki utóda, Arthur B. Yolland
üttetett az öreg kötetekbe, rekonstruálni lehet egy 19. század végi professzori
könyvtárat, s ez ritka dolog Magyarországon. Ez az egyedülállóan érdekes
gy"jtemény68 hazánkban különleges módon enged bepillantást egy alaposan
elmagyarosodott angol gondolkodásába és tudományos elképzeléseibe, olyan
valakiébe, aki kivételesen sokat tett azért, hogy Magyarország rákerüljön brit
honfitársainak szellemi térképére. Könyvtára az angol irodalom és történelem
igen m"velt és sokoldalú ismer!jének mutatja Pattersont, olyan írástudónak,
akit mélyen érdekelt a kortársi angol és amerikai irodalmi világ is.
Arthur Patterson könyvespolcának futó áttekintése is tükrözi a jó (régi és új)
angol irodalom iránti mohó étvágyát, történeti és nyelvi-nyelvészeti érdekl!dését. A könyvek módszeres vizsgálata kimutatja, hogy többségüket Patterson az
1880-as és 1890-es években, azaz budapesti egyetemi tanári m"ködésének idején vásárolta. Célja minden bizonnyal az volt, hogy megfelel! kollekciót hozzon létre az egyetemi oktatás és a tanulás céljaira. Ahol csak lehet!ség nyílt rá,
Patterson számos új német és osztrák könyvet is vásárolt az angol filológia
tárgykörében, mint például Dr. Gustav Körting Grundriss der Geschichte der
englischen Literatur von ihren Anfängen bis zur Gegenwart c. m"vét,69 vagy a
Ludwig Herrig szerkesztette Sammlung englischer Schriftsteller mit deutschen
Anmerkungen sorozat Julius Caesar és Othello köteteit,70 Wilhelm Vietor és
Franz Dörr Englisches Lesebuch-ját, vagy a Wiener Beiträge zur Englischen
Philologie néhány kötetét,71 hogy csupán néhány, jellemz! példával illusztráljuk
a német filológia jól ismert hatását a magyar szellemi életre, s benne az angol
filológiai tanulmányokra is. Angol könyvek természetesen korábban is léteztek
Magyarországon, de f!ként arisztokrata könyvtárakban és más magángy"jteményekben, s nem annyira az állami fennhatóság alatt álló budapesti Egyetemen, ahol az angolnak kevés presztízse volt a 19. században és a 20. század
nagy részében. Pattersont ezért joggal tekinthetjük úttör!nek Magyarországon,
hiszen ! kezdte meg az angol stúdiumok módszeres és korszer" oktatását, !
állította fel az els! angol könyvtárat egyetemi hallgatók számára, s társszerz!je
volt a legels! könyveknek, amelyek az angol mint idegen nyelv oktatását segítették ebben az országban.
68 A Patterson-gy"jteményt Nádasdy Ádám és Szalay Krisztina kollégáimmal 1981-ben magam
rekonstruáltam.
69 Münster, Heinrich Schöningh, 1887.
70 Berlin, Th. Chr. Fr. Enslin, 1853-55.
71 SCHIPPER, J.: Grundriss der englischen Metrik, Wilhelm Braumüller, Wien und Leipzig, 1895.
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Patterson jelent!s könyvtárában van egy polc, amelyet nem Patterson professzor,
hanem még az ifjú Arthur állított össze, és amely elárulja korai érdekl!dését a magyar forradalom és szabadságharc iránt. Ezt írta: Magyarország klasszikus korszaka
az én szememben az "84849-es forradalom és szabadságharc volt, amelyet gyermekként
nagy figyelemmel követtem az angol újságok riportjain keresztül.72 A Cambridge-ben
végzett tudós kisebb, de remek gy"jteményt állított össze a Magyarországról szóló
angol könyvekb!l. Ezek arra utalnak, hogy a Walesben él! gyermek Kossuth Lajos
(18021894), a magyar forradalom és tragikus utóélete b"völetében élt. Ezeken a
polcokon olyan ritkaságokkal találkozhatunk, mint a Scenes of the Civil War in Hungary, in "848 and "849; with the Personal Adventures of an Austrian Officer in the Army
of the Ban of Croatia;73 Kossuth and Görgei: Recollections of a Stormy Period, Duka Tivadartól;74 Sketches of the Hungarian Emigration into Turkey, egy honvéd tollából;75 J.
Horne Payne m"ve, a The Addresses of the Hungarian Diet of "86",76 és a Pictures of
Hungarian Life, [J.C.] Byrne-t!l.77
Egyik volt tanítványa 1937-ben úgy emlékezett egykori angol professzorára,
mint egy fehér hajú öregemberre, aki Oliver Goldsmith The Deserted Village cím" regényér!l prelegált.78
Arthur J. Pattersonnak családja lett Magyarországon, ahol feleségével,
Elisabeth-szel és négy lányával: Charlotte-tal, Margarettel, Maryvel, és
Ursulaval élt. Mind a négy leánynak édesanyjuk után Elisabeth volt a második
keresztneve, s ma már csupán néhány, az édesapjuk könyvtárában megmaradt
könyvük emlékeztet reájuk.79
Végezetül néhány óvatos felvetés: 1.) Felmerül a kérdés, hogy a Cambridgeben végzett angol fiatalember kizárólag a magyar társadalom tanulmányozása
végett érkezett-e Magyarországra. Nincsen bizonyítékunk rá, hogy megfigyel!ként küldték volna hazánkba, s hogy azon brit írástudók sorába tartozott-e,
akik közül J. A. Blackwell vagy sokkal kés!bb C. A. Macartney szerzett hírnevet. Vajon Arthur Patterson nem volt-e hivatalos vagy félhivatalos megfigyel!je Magyarországnak az OsztrákMagyar Monarchia megalakulásának forgatagos id!szakában? 2.) Az 1867. évi osztrákmagyar kiegyezésr!l sokat írtak
Nagy-Britanniában. A politikai rendezésnek ez a formája jó fogadtatásra talált
a szigetországban és potenciális modellként is kezelték az angolír viszony tekintetében. Olyan jelent!s politikusok is foglalkoztak a brit belpolitikai viszonyoknak az osztrák-magyar minta szerinti rendezésével mint W. E. Gladstone
liberális miniszterelnök és Arthur Griffith ír vezet!.80 Vajon elképzelhet!-e
PATTERSON: I. köt. 22.
William Shoberl, 1850.4
74 Hertford, Stephen Austin & Sons, 1898.
75 London, Chapman and Hall, 1853.
76 London, Bell and Daldy, 1862.
77 London, William Ridgway, 1869.
78 BARKER: 93.
79 Országh László professzor szíves, személyes közlése nyomán.
80 FRANK, Tibor: The Austro-Hungarian Compromise of "867 and Its Contemporary Critics. IN:
BORHI, László (ed.): Political Transactions in Hungary in Comparative Perspective, Twenty-Second
72

73London,
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hogy a brit belpolitikai viták érveinek egy része, közvetve vagy közvetlenül, A.
J. Pattersontól eredt?
(3) Kérdésként merülhet fel az is, hogy vajon Pattersonnak lehetett-e, volt-e
szerepe a magyar hivatalos külpropagandában, például az 1896. évi millenáris
id!szakban? Nem szabad túlértékelnünk azt a tényt, hogy két ajándékpéldányt
is kapott a Jekelfalussy József által szerkesztett The Millennium of Hungary and
Its People81 c. kötetb!l, de e gesztus bizonyára elismerése lehetett a kötet körül
játszott szerepének. Feltehet!, hogy mint a pesti angol professzort a magyar
kormány rendre megkereste, hogy révén a magyar ügyet népszer"sítse NagyBritanniában. Mindenesetre a Horthy-korszakban mindvégig ilyen szerepet játszott Arthur B. Yolland professzor, Patterson utóda a budapesti Egyetemen.
Bármilyen szerepe is volt Arthur J. Pattersonnak, fontos és nem kell!en értékelt alakja ! a magyarbrit kapcsolatok történetének. The Magyars, Their
Country and Institutions cím" munkáját ki kellene adni magyar fordításban és
alapos jegyzetekkel, s elkelne egy szép új (fakszimile?) kiadás angolul is, ismét
csak korszer" jegyzetapparátussal. A mi Egyetemünknek el kell készítenie és ki
kell adnia nálunk !rzött könyvtárának annotált katalógusát. Meg kellene jelentetni a Middlemarch-fordítás általa készített lektorálását annak bemutatására,
hogy miként nézett ki egy angol klasszikus kortársi magyar fordításban. Az új
földesúr általa készített angol fordítását ismét meg kellene jelentetni, emléket
állítva egy nagy magyar író viktoriánus könyvsikerének. További levéltári
kutatásokkal tisztázni kell Patterson politikai szerepét a kiegyezés körüli
Magyarországon. A The Magyars alapján szép filmet lehetne készíteni egy régen elmúlt korszak Magyarországáról  brit szemmel. Többet kellene tennünk
Arthur B. Patterson emlékének és szellemének ébrentartásáért.

György Ránki Hungarian Chair Conference, Indiana University, Bloomington, April 1-2. 2000.
Hungarian Studies, Vol. 14/2. 2000. 193-200.
81 Budapest: Pesti Könyvnyomda-Rt. 1897. Ld. a bejegyzést az egyik kötetben.
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Garadnai Zoltán

A békés egymás mellett élés politika lehet!ségei a magyar-francia kapcsolatok változásain keresztül ("957-"962)1
Nemzetközi keretek, korlátok és lehet!ségek

A

nemzetközi kapcsolatokban 1954-1956 között elkezd!dött egy sajátos enyhülési folyamat. Befejez!dött a koreai és az indokínai háború, 1955-ben a Szovjetunió engedélyezte Ausztria svájci mintájú
semlegességét, és látványosan közeledni kezdett a korábban megbélyegzett Jugoszláviához.2 Ez a korábban szokatlan enyhülés a szatellita államok Szovjetunióhoz f"z!d! viszonyát is megváltoztatta, de a folyamat az 1956 !szi nemzetközi válságok (Lengyelország, magyar forradalom, szuezi háború) következtében megszakadt,3 és a nemzetközi helyzet ismét feszültté vált. Hruscsov
ugyanakkor - az 1956 !szi nemzetközi eseményekhez való viszonyát leszámítva - ügyesen játszotta a Nyugat megosztására irányuló diplomáciai játékát.
Meger!sítette a békés egymás mellett élés politikáját, ami lehet!vé tette az egymástól eltér! gazdasági-társadalmi és politikai rendszer" országok közötti
gazdasági és kulturális közeledést. Magyarországra vonatkozóan a szovjet külpolitika alapjait az 1956. október 30-ai szovjet deklaráció4 jelentette, melynek
eredményeképpen a közvetlen függés a Szovjetuniótól fokozatosan átalakult
egyfajta korlátozott partneri státusszá. Általánosságban a szatellita államok
Szovjetunióhoz való viszonyát az 1957. november 14-16. között kidolgozott
Moszkvai nyilatkozat, illetve a kommunista pártok 1960. november 10. és december 1. között Moszkvában tartott értekezletének a határozatai együttesen
befolyásolták. Ezek következtében a szatellita országok érdekei  a status quo
figyelembe vétele mellett - nagyobb hangsúly kaphattak. A kérdéseket a párvezet!k megvitatták, kifelé azonban a szocialista országok egységét igyekeztek
1

A tanulmány a Bolyai János Kutatási ösztöndíj támogatásával készült.
Ez az id!szak nem a hidegháború végét s az enyhülés kezdetét, hanem egy átmeneti korszakot jelentett.
3 A témával és a korszakkal foglalkozó francia és magyar nyelv" szakirodalom közül az alábbiakat kell kiemelni: BORHI László: A nagyhatalmak kelet-közép-európai politikája 1918 után. Uniós kihívások az ezredfordulón. Szerk.: RÁCZ Margit, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Budapest. 2005.
5159. BOZO, Frédéric: La politique étrangère de la France depuis 1945. La Découverte, Paris. 1997. 9
30. SOUTOU, Georges-Henri: La guerre de Cinquante Ans. Les relations EstOuest, 19431990. Fayard, Paris. 2001. A IX-XI. fejezetek. 313-423. VAÏSSE, Maurice: La grandeur. Politique étrangères du
général de Gaulle 1958-1969. Fayard, 1998. Els! rész. 59-356.
4 SZEREDA, Vjacseszlav: Szovjet döntéshozatal, 1956. október 23-30. IN.: Az 1956-os forradalom a világpolitikában. Nemzetközi konferencia, Budapest, 1996. szeptember 26-29. A konferencia el!adásait
és vitáit sajtó alá rendezte BAK János. Évkönyv 1996/1997. Budapest, 1956-os Intézet. 1997. 49-52.
GAZDAG Ferenc: A kommunista típusú konszolidáció szovjet modellje és a magyar 1956; nemzetközi aspektusok. IN.: HUSZÁR Tibor- SZABÓ János: Restauráció vagy kiigazítás. A kádári represszió intézményesülése (19561962). Budapest. 1999. 3234.
2
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megmutatni,5 miközben a szabályok tiszteletben tartása mellett bizonyos mérték" korlátozott külpolitikai mozgástér-növelésre is lehet!ség nyílt.
A forradalom leverése után a Kádár-kormányzat nemzetközi megítélése
nagyon rossz, és így a rendszer tényleges külpolitikai mozgástere rendkívül
korlátozott volt.6 A mozgástér gyakorlatilag csak a Budapestre gyanakvással
tekint! Varsói Szerz!dés-béli szövetségesekre, mindenekel!tt a Szovjetunióra,
illetve Kínára és Jugoszláviára terjedt ki. Magyarország számára is természetesen a f! viszonyítási pontot a szovjet külpolitika változásai jelentették. Ehhez a
magyar pártvezetés és a forradalom után újjászervezett magyar diplomácia h"ségesen alkalmazkodott. Kádár János a nemzetközi kapcsolatokban egyfajta
kett!s mércét használt:7 míg a szocialista relációban az egység demonstrálása
mellett a kölcsönös egyeztetést tartotta fontosnak, addig a nyugati országok
felé az együttm"ködni, de egyben a szocialista tábor céljainak megfelel!en kihasználni azokat, pragmatikus elve érvényesült.8 A magyar els! titkár az új
magyar külpolitikai irányvonalat a kommunista és munkáspártok 1957. novemberi moszkvai értekezletén ismertette:  a magyar munkásosztály és a nemzetközi munkásosztály érdeke az nem két különböz! dolog, hanem azonos [ ], mi a
nemzetközi munkásosztálynak csak akkor tudunk segíteni, ha figyelembe vesszük a magyarországi sajátosságokat és a magyar munkásosztály pozícióit.9
1958-1962 között Franciaország még nem foglalkozott közvetlenül a keletközép-európai kisállamokkal. Keleti kapcsolatai alacsony fokát nemcsak a
nemzetközi helyzet realitásai, hanem a saját törekvései magyarázzák (f! célja
1963/1964-ig a nyugati szövetségi rendszer bels! reformja volt, és a francia pozíciók nyugati keretek közötti meger!sítését kívánta), hanem az a tény is, hogy
Párizsnak a kelet-közép-európai kisállamok mindegyikével leépültek a kapcsolatai. Ezzel párhuzamosan nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a
szatellita államok a nemzetközi kommunista mozgalom és a Szovjetunió h"séges követ!jeként a De Gaulle-i külpolitika ellenz!jének számítottak, és a keletnyugati kapcsolatok f! problematikáját jelent! német-kérdéssel, illetve a franciák számára nemzeti ügyként kezelt algériai háborúval összefüggésben a
Szovjetunió politikáját követték. Kapcsolódási pontot jelentett azonban, hogy a
tényleges közeledés ellenére Franciaország továbbra sem tudott teljesen megszabadulni a németek iránt érzett el!ítéletekt!l, hiszen azok száz év alatt háromszor támadták meg !ket. A francia geopolitikai gondolkodásban a bekerítés, illetve a francia észak-keleti határok védelme miatti félelem hagyományo5 BÉKÉS Csaba: A kádári külpolitika, 1956-1968. IN.: Európából Európába. Magyarország konfliktusok
kereszttüzében, 1945-1990. Gondolat, Budapest, 2004. 237-256.
6 KECSKÉS D. Gusztáv: Franciaország és a magyar forradalom. História könyvtár. Monográfiák 22.
Budapest 2007. MTA Történettudományi Intézete. Szerk. GLATZ Ferenc. Az 1956-os magyar forradalom és a francia külpolitika c. fejezet. 23-96.
7 FÜLÖP Mihály-SIPOS Péter: Magyarország külpolitikája a XX. században. Aula, Budapest, 1998.
429-441.
8 SIPOS Péter: Magyarország nemzetközi mozgástere 1957-1964. História 1995/9-10. 5. ill. Uö: Külpolitika és konszolidáció 1957-1963. História 1996/4. 29-30.
9 BÉKÉS Csaba: A kádári külpolitika 1956-1968. Rubicon 1998/1. 19-20.
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san er!s volt, amely a francia külpolitikát arra ösztönözte, hogy a lehet!ségekhez és a saját korlátaihoz képest is szélesítse a politikai-diplomáciai mozgásterét. Ezzel párhuzamosan Kelet-Európa államai szintén érintettek voltak a német veszély kérdésében. Ez az irányukba kifejtett francia nyitási politika központi kérdésévé vált, és a politikai-diplomáciai tárgyalások egyik f! vitapontját
jelentette. Franciaország így a Szovjetunió és a szocialista országok számára a
hasznos ellenség funkcióját is betöltötte.
Az 1962-es kubai válság után kialakult nemzetközi helyzet kedvezett a magyar diplomáciának is, és így a hatvanas évek elejére véget ért a nemzetközi
elszigeteltség korszaka. Ehhez a rendszer bels! szigorának enyhülése, vagyis
az általános amnesztia kellett. A Kádár-rendszer képvisel!i így nagy nehézségek árán elérték, hogy a nemzetközi színtéren kiléphettek a teljes elszigeteltség
állapotából. Az ország nemzetközi helyzetében bekövetkezett változást mutatja
az is, hogy míg 1957-ben Magyarországnak csak 40 országgal volt diplomáciai
kapcsolata, addig 1959-1962 között e téren lényeges fejl!dés következett be.
Mindez els!sorban a fejl!d! országokkal kialakított kapcsolatoknak köszönhet!, amelyek kihatottak a magyarkérdés ENSZ-beli alakulására is, és így az ország 1962-ben már 57 országgal állt diplomáciai kapcsolatban.
A magyar-francia kapcsolatok "957-"959 között
Magyarország és Franciaország viszonya sajátos és ellentmondásos kapcsolatrendszerként értékelhet!,10 amelyet a történelmi múltból fakadó magyar sérelmek mellett, a nemzetközi hidegháború konfliktusai, illetve az 1956-os magyar forradalom leverése és az azt követ! események is terheltek. A franciamagyar kapcsolatok vonatkozásában az ötvenes évek a nemzetközi politika és
a magyar-francia diplomáciai kapcsolatok területén egyaránt az elhidegülést,
vagyis a hidegháború elmérgesedését hozták.11 A helyzet átmenetileg, a nemzetközi kapcsolatok 1954-1956 folyamán végbement részleges enyhülésének
köszönhet!en a magyar-francia relációban is pozitív irányban változott.12 Ez
azonban els!sorban a magyar kezdeményezések eredménye volt. A magyar
kormány ugyanakkor elengedte a budapesti Francia Intézet kémkedéssel vádolt alkalmazottját, kiutazási engedélyeket adtak a kett!s állampolgárok részére, magyar zenei együttesek, az Állami Népi Együttes, m"vészek, szakemberek
utaztak ki Franciaországba. Viszonzásul 1956 nyarán francia filmdelegáció ér10 GARADNAI Zoltán: A magyar-francia kapcsolatok története, 1945-1966. Külpolitika, Új Folyam
7. 1-2. sz. 2001. 112-113. FEJÉRDY Gergely: A francia érdekképviselet nehézségei a II. világháború végét!l
a diplomáciai kapcsolatok újrafelvételéig. Öt Kontinens. Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék tudományos közleményei, ELTE, Budapest, 2004. 6172. Uö: La place de la Hongrie dans la
politique étrangère de la France entre 1944 et 1948. Öt Kontinens, ELTE Az Új és Jelenkori Egyetemes
Történeti Tanszék tudományos közleményei, Budapest, 2006. 7-23.
11 KECSKÉS D. Gusztáv: La politique étrangère de la France envers lEurope centrale et orientale de
1946 à 1956. Le cas hongrois. Öt Kontinens, ELTE Az Új és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék
tudományos közleményei, Budapest, 2006. 35-45.
12 MOL (Magyar Országos Levéltár)-XIX-J-1-k-Franciaország-4/bd.sz.n. /1956 5. dob.
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kezett Magyarországra, majd francia részr!l egy komoly felkészültség" diplomatát küldtek Budapestre Jean Paul-Boncour személyében,13 miközben Párizs
1954-ben elfogadta Kutas Imre követ agrémentjét.14 A kapcsolatok enyhülése
tehát els!sorban a kulturális együttm"ködés területén indult meg a két ország
között, amit er!sített az a tény is, hogy Kelet-Európában Zágráb mellett csak
Budapesten nem zárták be a Francia Intézet kapuit, amit a francia kulturális
kapcsolatokra érzékenyen figyel! párizsi diplomácia kés!bb sem felejtett el. A
kapcsolatok javulását mutatta még, hogy a sajtópropaganda hangvétele finomodott, különösen a négy nagyhatalom kormányf!inek genfi találkozója után,
ami jól mutatja, hogy a két ország kapcsolatait a nemzetközi helyzet változásai
határozták meg.15
A magyar forradalom alatt és annak leverését követ!en Magyarországgal
kapcsolatban a hivatalos francia körök nagyon óvatos politikát folytattak,16 és a
hivatalos magyar személyekkel szemben megkülönböztetetten ellenséges magatartást tanúsítottak. Ez a hozzáállás a többi szocialista ország helyzetéhez képest
is megnehezítette a magyar diplomácia feladatát, és az elszigetelés szinte teljesnek volt mondható.17 1963-ig, vagyis a teljes amnesztiáig - NATO-határozat alapján - Magyarország sehol nem volt szalonképes, mivel addig a magyarkérdés
vitája, illetve a nyugati országok bojkottja minden diplomáciai lehet!séget és érdemi politikai tevékenységet meghatározott. Franciaországban  legalábbis a
többi nyugat-európai országhoz képest- a magyar diplomácia helyzete viszonylag szerencsés volt,18 de a párizsi magyar külképviselet  f!képpen 1957-1959 között  így is szabályos karanténba szorult,19 miközben Budapesten a NATOországok diplomatái  els!sorban kulturális területen - rendszerbomlasztó munkát folytattak.20 Magyar értékelés szerint a sajátos stílusú, rendkívül aktív és véleményét véka alá nem rejt!21 - a forradalom eszméjével a követség tagjaival
MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-4/b-103/1956. 5. dob. Jean Paul-Boncour tevékenysége.
AMAE (Archives de Ministère des Affaires Etrangères) Série Europe Sous Série Cabinet du
Ministre [Pierre Mendès France], Nº 1558/EU. Dossier 31. Nomination de M. Imre Kutas comme
Ministre de Hongrie à Paris. 185-186.
15 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4fd/1945-1965. 3. dob. Magyar-francia kapcsolatok. Kapcsolatok alakulása 1945-1965. 20-28. Francia részr!l készült az els! legfontosabb helyzetértékelés
Schreiber Tamás magyar származású újságíró tollából, aki hely- és nyelvismeretének köszönhet!en
els! kézb!l tudósíthatta a francia közvéleményt a magyarországi eseményekr!l. (Interjú Thomas
Schreiber külpolitikai újságíróval, 2009. október 12. és Klein Márton nyugalmazott diplomatával,
2006. március 8.).
16 KECSKÉS D. Gusztáv: Franciaország politikája az ENSZ-ben a magyar ügy kapcsán: 1956-1963.
Századok, 2000/ 5 szám. 134. évfolyam. 1171-1194. , KECSKÉS D.( 2007): 219.
17 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/b-003407/2/1960. 3. dob. Irányelvek Franciaország irányában folytatandó külpolitikánkhoz. 58-73.
18 Interjú Klein Máron nyugalmazott diplomatával (2006. június 24.).
19MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/e-00626/1957. 8. dob. Követség és hivatalos francia szervek
kapcsolata. 68-69. 71-72.
20MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001919/1958. 3. dob. Budapesti diplomáciai képviseletek
propagandamunkája. 353-354.
21 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-4/b-103/1956. 5. dob. Jean Paul-Boncour tevékenysége.
13
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együtt azonosult  Jean Paul-Boncour francia követ ebben igen aktív szerepet
vállalt. A francia követ nagyon rövid id! alatt széles ismeretségre és kapcsolatrendszerre tett szert, els!sorban az értelmiségi körökben. Helyzetét mutatja,
hogy ugyanakkor a hivatalos Magyarország képvisel!ivel is tartania kellett a
kapcsolatot, melyet még a leginkább elhidegült id!szakban is meg!rzött, és !
volt az, aki javasolta, hogy a NATO országok bojkottja ne vonatkozzon a vadászatokra, mivel azok ürügyén érdemben lehetett a magyar vezet!kkel megbeszéléseket folytatni.22 A magyar Külügyminisztérium a nyugati diplomaták budapesti kulturális és propaganda tevékenységét  a realitásérzék nem csekély hiányról tanúskodva  követend! példaként állította a párizsi magyar követség
munkatársai elé.23 Valóságban a párizsi magyar képviselet legfeljebb az 1956
után Franciaországba került magyar menekültek, illetve franciaországi emigráció
tagjai között fejthetett ki propaganda tevékenységet.24
Magyar részr!l már 1957-ben felmerült több nyugati diplomata, így Fry brit
követ és a budapesti Francia Intézet irodalmár igazgatója, Guy Turbet-Delof
kiutasítása.25 Ez a lépés egyrészt a forradalom utáni közvetlen rendcsinálás
részét, másrészt az ideológiai harc eszközét jelentette, és így Henri Quioc francia ügyviv! szerint A nyugati képviseletekre tekintve visszatért a Rákosi-korszak.26
Guy Turbet-Delof (és Halkó Mária titkárn!) kémkedési ügye és kés!bbi kiutasítása tehát részét képezte annak az ideológiai harcnak, amit a kádári vezetés a
forradalom után a saját rendszerének elismerése érdekében kifejtett. A politikai
ellentámadás nyitányát Szabó Miklósnak 1957. október 3-án a Magyar Újságírók Országos Szövetsége székházában elmondott beszéde jelentette, amely a
Külügyminisztérium véleménye szerint kit"n! alapul szolgált a magyar kormány ellenpropagandája számára, de a magyar diplomácia megfelel! politikai
támogatás hiányában csak óvatos lépéseket tehetett meg. A propaganda fontosságát kényszerítette ki azonban a forradalom egyéves évfordulója miatti feszültség. A Külügyminisztérium el!terjesztésében tehát a Francia Intézet igazgatójának, és a budapesti angol követnek kiutasítása szerepelt.27 A minisztérium ezzel kívánt er!t demonstrálni a budapesti diplomáciai testület többi tagja
számára.28 A dokumentumokból azonban látjuk, hogy ezt az ügyet magyar
22 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001491/11/1957. 3. dob. KÜM és a francia követség kapcsolata. A december 16-i vadászaton folytatott beszélgetések. 44-45.
23 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001919/1958. 3. dob. Budapesti diplomáciai képviseletek
propagandamunkája., 352.
24 KECSKÉS D. Gusztáv: Az 1956-os magyar menekültek és Franciaország. Múltunk, 2003/4. 115146. KECSKÉS D. (2007): 245-248.
25 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/j-003402/1/ 1957. 4. dob. A Francia Intézet Igazgatója végül
1958 nyarán hagyta el Magyarországot. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001108/7/1958. 3. dob.
Beszélgetés a Vietnami Nagykövetség filmbemutatóján. 246.
26 Henri Quioc ideiglenes ügyviv! jelentését idézi: KECSKÉS D. (2007): 263.
27 MOL-XIX-J-1-r-Külügyminisztérium Titkársága. 4. dob. 1957. Terv Szabó Miklós nyilatkozatának külpolitikai terén való felhasználására. Budapest, 1957. október 7.
28 Az MSZMP Politikai Bizottsága 1957. október 22-ei ülésén ezt levette a napirendr!l és a Külügyminisztérium saját hatáskörébe utalta, vagyis elkerülték a nyílt konfliktus felvállalását.
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részr!l óvatosan, a párizsi magyar diplomáciai jelenlét fontosságát figyelembe
véve próbálták intézni. 29
A magyarok óvatossága és nyitási lépései azonban nem találtak viszonzásra. Párizsban ugyanis a CGT és a FKP kivételével minden francia párt,
szervezet elzárkózott a magyaroktól. A magyar fogadásokra csak a francia
széls!bal képvisel!i mentek el, a Külügyminisztérium részér!l pedig csak
nagyon alacsony szint" diplomata  legfeljebb osztályvezet! szintig - képviselte a hivatalos Franciaországot. Mindez mutatta azt, hogy a rendszerrel szemben az elutasítás nem enyhült, és Magyarország megítélésének változásában a magyar diplomáciának még sokat kellett tennie. A követségen
dolgozó magyar diplomaták lényegében egészen 1962-ig nagyon nehéz
helyzetben voltak, mert semmiféle érdemi kapcsolatépítés és diplomáciai
munka nem alakulhatott ki. A hivatalos Magyarország és a Kádár-rendszer
problémái a franciák szemszögéb!l nézve nem voltak fontosak, és az ország
presztízse gyakorlatilag a nullával volt egyenl!, így a kelet-európai országok közül lényegében csak a bolgárokat el!ztük meg. Az ellenséges hozzáállás a francia Külügyminisztériumnak, valamint a hivatalos szerveknek
a párizsi magyar követség irányában tanúsított hidegen udvarias, gyakran
barátságtalan viselkedésében, és ezzel párhuzamosan a nemzetközi szervezetekben Magyarországgal szembeni állásfoglalásokban egyaránt megnyilvánult. Ilyen volt a magyar kérdés támogatása az ENSZ-ben, a nemzetközi
szervezetekben a magyar delegációk akkreditálásának az elutasítása, illetve
a francia diplomaták Magyarország kormányát elítél! hivatalos megnyilatkozásai a magyarkérdéssel kapcsolatban.
A franciák stílusát és helyzetértékelését mutatja, hogy Jean Paul-Boncour
követ még a hivatalos magyar szervek el!tt is - a Kádár-kormányt bábkormánynak tartotta - nyíltan párhuzamot vont a franciaországi német, és a magyarországi orosz megszállás között,30 (amivel természetesen nem vívott ki
nagy népszer"séget magának) és a magyar kormány a viselkedését, stílusát
megengedhetetlennek min!sítette.31 A franciák merészségét és a magyar
kormány tehetetlenségét azonban jól mutatja, hogy a budapesti francia követség, megkönnyítend! a segélyek Budapestre történ! szállítását, illegális
rádiókapcsolatot épített ki Budapest és a magyar menekültek egyik célállomásának számító bécsi francia követség között, amit a magyar Belügyminisztérium értékelése szerint hírszerz!i tevékenységre használtak.32 A magyar
kormány erre vonatkozó tiltakozó jegyzékét a francia követség tudomásul
vette, ami nagyon jól mutatja, hogy a forradalmárokkal érzelmileg azonosuló
29 MOL-XIX-J-1-1-j-Franciaország-4/j-003402/1/1957. 4. dob. Turbet Deloff, Guy, Francia Intézet igazgatójának kiutasítása. 94-95. , ill. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/j-003402/1/1957. 4. dob.
Turbet Deloff, Guy, Francia Intézet igazgatójának kiutasítása. 84-85.
30 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-4/af-46/1957. 4. dob. Paul-Boncour francia követ látogatása.
31 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/e-00626/1957. 8. dob. Követség és hivatalos francia szervek
kapcsolata. 68-69.
32 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország- 4/a-001315/1/1957. 3. dob. Francia követség rádiója. 39.
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francia diplomaták nem érezték szükségét még a diplomáciai udvariasság és
protokoll elemi szabályainak a betartására sem, és lényegében nem tekintették a magyar külügyi vezetést egyenrangú partnernek.33 A visszaemlékezésekb!l tudjuk, hogy ez az érzés, vagyis a bizalmatlanság és az ellenszenv,
kölcsönös volt.34 Francia részr!l ugyanakkor igyekeztek ezt a kapcsolatot legalizálni, és a Külügyminisztérium felvetette egy második  már hivatalos rádióállomás felállításának a tervét, amit végül maga Boncour követ nem javasolt a minisztériumának.35
A nyugati és a francia diplomaták szigora 1957 els! felére látszólag engedni kezdett,36 és a magyar Külügyminisztérium el!ször az 1957. évi április 4ei fogadást ítélte megfelel! alkalomnak arra, hogy a párizsi követség kitörjön
az elszigeteltségb!l, mivel arra a nemzeti ünnep jó alkalmul szolgált, hiszen
egy olyan protokolláris rendezvényt jelenthetett, ahol tesztelni lehetett az új
rendszerrel szemben a francia politika és a párizsi diplomáciai testület véleményének alakulását.37 A magyar vezetés azonban elszámította magát, és a fogadást a Párizsba akkreditált nyugati diplomáciai testület, a hivatalos francia
szervek, illetve a polgári értelmiség szinte teljes közönye kísérte. Lényegében
csak a Francia Kommunista Párt és a baráti követségek képvisel!i jelentek
meg, ami ugyan a szolidaritás demonstrálását jelentette, de valójában diplomáciai jelent!sége -legalábbis az új kormány nemzetközi elismerése szempontjából nézve- nem volt, ráadásul a francia kommunisták is kényelmetlen helyzetbe kerültek. Még a franciaországi kommunista sajtóba is csak korlátozottan kerülhetett be a magyarok számára pozitív tartalommal bíró és a magyarországi
konszolidáció sikerére vonatkozó hír.38 Ugyanakkor francia részr!l nem szerették volna a kapcsolatok teljes megszakítását, ez sem a francia kormány, sem a
franciaországi magyar menekültek, illetve a magyarországi segélyosztók érdekeivel nem egyezett. 1957 közepét!l maga Jean Paul-Boncour követ is megenyhült a hivatalos magyar szervek irányába, és némi szarkazmussal a francia
követség fenntartását a magyar kormány 50%-os elismerésének tényeként értékelte.39 Magyar részr!l els!nek ismét a kulturális együttm"ködésben vélték felismerni azt a lehet!séget, amellyel nyitni lehet egymás irányába.40 Mindkét ország részér!l lépéseket tettek a diplomaták mozgáskorlátozásának feloldásáUo. ill. v.ö. KECSKÉS D. (2007): 188-189.
Interjú Thomas Schreiber külpolitikai újságíróval. (2009. október 12.)
35 KECSKÉS D. (2007): 189.
36 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-4af/202/1957. 4. dob. Protokoll osztály feljegyzései.
37 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/e-00626/1957. 8. dob. Követség és hivatalos francia
szervek kapcsolata. 68-69. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/f-00879/2/1957. 8. dob. Április 4-i
fogadás. 174-176.
38 MOL-XIX-J-1-k-Franciaorság-15/b-006163/1958. 15. dob. Beszélgetés P. Courtade-al.
39 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-4/af-202/1957. 4. dob. Beszélgetések Paul-Boncour francia követ ebédjén. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001491/9/1957. 3. dob. KÜM és a francia követség
kapcsolata. Jean Paul-Boncour követ látogatása. 82-84.
40 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-18/b-003546/1957. 25. dob. Francia-magyar kulturális megállapodás kérdése. Feljegyzés.
33
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ra,41 illetve a francia követ is tett lépéseket a magyar politikai vezet!kkel történ! személyes kapcsolatfelvétel érdekében.42
Összességében az 1957-es év igen nehéz és ellentmondásos volt a hivatalos
kapcsolatok normalizálása területén. A budapesti francia követség szinte állam az államban m"ködött, míg Párizsban a magyar követség teljes egészében
elszigetel!dött, és a diplomáciai munka lényegében csak a baráti országokra
korlátozódott, ami szintén el!segítette, hogy egyfajta sajátos magyar-francia
hidegháború alakuljon ki. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ezzel párhuzamosan a magyar kormány nyugati bojkottja is szinte teljes volt. A párizsi magyar
követség ideiglenes ügyviv!je  ugyan nem kevés ideológiai öntudattal, de a
budapesti központhoz képest némileg szélesebb kitekintéssel felvértezve - a
franciák hozzáállását a magyarországi eseményekhez úgy értékelte, hogy azok
els!sorban politikai célzattal használták ki a magyarországi eseményeket. Véleménye szerint a magyar forradalom leverése utáni közhangulat mind Franciaországban, mind a nemzetközi politikában mellékes kérdéssé tette a szuezi
kaland és az algériai háború eseményeit, és a kialakult kedvez! nemzetközi
helyzettel a francia kormány igyekezett is (vissza)élni.43 Tovább rontotta a két
ország viszonyát Halkó Mária, a budapesti Francia Intézet magyar állampolgárságú titkárn!jének letartóztatása, amely komoly érzelmeket kavart francia
részr!l.44 Az üggyel kapcsolatos magyar tájékoztatás megtagadása miatt a
francia követség a Quai dOrsay-val egyetértve ismételten vízumháborúba
kezdett.45 Az eset a francia sajtóban is élénk visszhangot kapott, és felmerült a
diplomáciai kapcsolatok megszakításának a lehet!sége is. A francia Külügyminisztériumba behívták Sulyok Bélát, a párizsi kereskedelmi kirendeltség vezet!jét és közölték vele, ha a Halkó-ügyben nem történik változás, akkor az komoly következményekkel járhat a kereskedelmi forgalom alakulására.
Az elszigeteltség mértékét mutatja, hogy magyar részr!l már azt is sikernek
könyvelték el, hogy Kutas Imre 1958 januárjában René Coty elnök újévi fogadásán váratlanul néhány szót válthatott Christian Pineau francia külügyminiszterrel, aki türelemre intette a magyar diplomatát.46 Azonban a magyar
részr!l kedvez!nek t"n!, és alapvet!en félreértelmezett jelek ellenére az év fo41 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001491/10/ 1957. 3. dob. KÜM és a francia követség kapcsolata.
Utazáskorlátozások egyes nyugati országokban. 77-78. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/j-003402/1/1957.
4. dob. Turbet Deloff, Guy, Francia Intézet igazgatójának kiutasítása. 84-85. A szigorúan titkos feljegyzés
két példányban készült. A feljegyzéshez egy három oldalas jegyzéktervezet tartozik.
42 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001491/11/1957. 3. dob. KÜM és a francia követség kapcsolata. A jugoszláv nemzeti ünnep alkalmából adott fogadáson folytatott beszélgetések. 56-57.
43 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/a-001652/1958 4. dob. Különféle jelentések 1957. évr!l. A
követség kapcsolatainak alakulása a fogadó országgal 1957-ben. 57-60., 106-110. MOL-XIX-J-1-jFranciaország-5/a-001652/1958. 4. dob. Különféle jelentések 1957. évr!l. Évi jelentés felterjesztése.
45-48.
44 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-005530/1957. 3. dob. Halkó Marianne ügye. 150-162.
45 GARADNAI (2001): 115-116.
46 MOL XIX-J-1-j-Franciaország-5/f-00724/1958. 8. dob. Fogadás Coty köztársasági elnöknél.
245.
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lyamán a két ország kapcsolatai nem javultak és a francia diplomácia nem változtatta meg a kádári Magyarországhoz f"z!d! viszonyát. Nagy Imre miniszterelnök kivégzését követ! felháborodás ráadásul a Kádár-rendszert nemzetközileg még inkább elszigetelte.47 A francia követ Nagy Imre kivégzését nemzetközi összefüggésekbe helyezve értékelte, és abban egyrészt a jugoszlávoknak szóló üzenetet feltételezett, másrészt úgy látta, hogy a libanoni polgárháború miatt a nemzetközi közvélemény figyelme elterel!dött Magyarországról,
és így a szovjetek ezt a kedvez! helyzetet akarták kihasználni. A kivégzést követ!en a francia kormány álláspontja valamennyi Magyarországot elítél! kérdésben kezdeményez! és kifejezetten ellenséges volt, és így - magyar értékelés
szerint - lényegében követte az Egyesült Államok külpolitikai irányvonalát. A
budapesti francia követség és a magyar Külügyminisztérium közötti rossz viszonyt mutatja az is, hogy Jean Paul-Boncour követ Sík Endre, a külügyminiszter els! helyettese el!tt, nyíltan kritizálta a magyar rend!rség tevékenységét, és
azt még az ötvenes évekhez képest is rosszabbnak min!sítette, egyben kétségbe vonva annak függetlenségét az oroszoktól.48
Mindezek ellenére a magyar pártvezetés 1958-ban már igyekezett  természetesen osztályharcos alapon  kitörni az elszigetel!désb!l,49 amelynek egyik elemét
jelentette a NATO országokkal történ! kapcsolatépítés. Ennek keretében kérték a
párizsi magyar követséget, hogy adjon javaslatot a kapcsolatok javítására,50 és egyben a Pénzügyminisztériumban elkezdték a felkészülést a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kérdéseinek rendezésére.51 A Külkereskedelmi Minisztérium is
aktivizálódott, és a francia kereskedelmi tanácsossal folytatott megbeszélésen felvet!dött egy hosszúlejáratú kereskedelmi szerz!dés megkötésének a lehet!sége.52
A magyar Külügyminisztérium ekkora már szembesült azzal a ténnyel, hogy a
Franciaországgal nehezebb lesz a kapcsolatok rendezése. Kutas Imre követ jelentéséb!l és javaslataiból megtudhatjuk, hogy a francia polgári politikusok és diplomaták 1958-ban sem vettek részt a magyar követség rendezvényein, a francia hivatalos szervek a Párizsban szolgálatot teljesít! magyar diplomatákat lényegében leveg!nek nézték.53 Ezek a momentumok jól érzékeltették a magyar kormánnyal
DDF (Documents Diplomatiques Français) 1958. I. N°423. (Budapest, 1958. június 17.), 798.
Uo. N°20. (Budapest, 1958. január 11.), 37-38.
49 MOL-XIX-J-1-r-Külügyminisztérium Titkársága. 4. dob. 1958. A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága 1958. január 15-ei ülésén a Külügyminisztérium munkájáról hozott határozata.  törekedni kell arra, hogy a NATO államaival normális diplomáciai viszonyt teremtsünk harc és
megegyezés útján.
50 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/b-002723/2/1958. 5. dob. Politikai irányelvek az elkövetkezend! munkához. 739-746.
51 MOL-XIX-L-1-k-Országok szerint rendezett iratok. Franciaország. 162. dob. Feljegyzés
Baczoni elvtárs részére. Francia viszonylat f!bb problémáinak megbeszélése. 1-5.
52 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-005433/1958. 3. dob. Beszélgetések a francia követség fogadásán. 369.
53 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/e-001418/1959. 8. dob. Francia KüM és követség kapcsolata.
92-93. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/c-001419/1959. 7. dob. Évi összefoglaló jelentés. Két ország
közötti kapcsolatok alakulása 1958-ban. 474-476., 482-483. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/c001419/1959. 7. dob. Évi összefoglaló jelentés. 503-509.
47

48

163

Garadnai Zoltán: A békés egymás mellett élés politika lehet!ségei a magyar-francia kapcsolatok változásain
keresztül (1957-1962)

szembeni merev és elutasító, de a protokolláris szabályokat hideg udvariassággal
kezel! magatartást, illetve mutatják azt is, hogy a franciák számára sem volt érdek
a kapcsolatok teljes megszakítása, így lényegében a két ország viszonya nem romlott tovább, de nem is javult lényegesen.
1958-ban a bels! polgárháborús válság megoldása érdekében a hatalomba
visszahívott De Gaulle elnökségének els! szakasza egybeesett a nagy nemzetközi konfliktusok újabb id!szakával. Miközben a francia elnök els!sorban belpolitikai, illetve a Nyugat-Európán belüli kérdésekkel foglalkozott, és az európai Európa francia értelmezése, illetve a NATO reformja körüli viták jellemezték ezt az id!szakot. Azonban Franciaország sem hagyhatta figyelmen kívül a
nemzetközi kapcsolatok realitásait, és azok sajátos értelmezése, illetve az azokra adott francia válaszok alapvet!en meghatározták Franciaország keleteurópai kapcsolatait is. De Gaulle hatalomra jutásával szinte egy id!ben kezd!dött el ugyanis a Hruscsov által kiprovokált berlini krízis (1958-1961), amely
már túlmutatott Nyugat-Berlin státusán, és diplomáciai nyomásgyakorló eszközként is szolgált a szovjet els! titkár számára, hiszen a város a nyugati világ
geopolitikai Achilles sarkának számított.54 Hruscsov ezzel a lépésével a németkérdést helyezte a kelet-nyugati politikai-diplomáciai konfliktus középpontjába, így az már közvetlenül a kés!bbi enyhülési politika alapkérdésévé vált. Ehhez a konfliktushoz szorosan kapcsolódott a kubai válság (1962. október 14-28.)
is, amely ráirányította a figyelmet arra, hogy az amerikaiak és az oroszok egyaránt els!sorban saját biztonsági érdekeikkel tör!dnek, és Európa sorsa csak
egy tágabb, globális összefüggés részeként érdekes a számukra.55 A két ország
kapcsolata azonban nem változott, hiszen a francia kormány továbbra is els!dlegesen a belpolitikával volt elfoglalva. Emellett szinte minden kérdés az algériai háború rendezésének ügye alá rendel!dött, és a magyarok megítélését
francia részr!l az algériai háborúhoz való viszony is befolyásolta. Ráadásul a
magyar sajtó szinte egy az egyben átvette a Francia Kommunista Párt lapjának,
a LHumanité-nak a kommentárját, és a fasiszta veszély újjáéledésér!l56 értekezett, amit francia részr!l igen rossz néven vettek.57 A magyar sajtó elfogultságát
SOUTOU (2001): 71.
BÉKÉS (2004): 237-256. , FÜLÖP-SIPOS (1998): 429-441. GARADNAI (2001): 112-113.
GARADNAI Zoltán: Franciaország és Kelet-Európa kapcsolatai a békés egymás mellett élés-t!l az enyhülés kezdetéig (1958-1962, Levéltári Közlemények, 76. évf., 2. szám., Budapest, 2005. 23-49. GAZDAG Ferenc: La personalité et la politique du général de Gaulle vues de Hongrie. Espoir, décembre N° 89,
1992. 38-42. VAÏSSE, Maurice: LEurope centrale et orientale dans la politique du général de Gaulle de
1958 à 1969. Cahiers de la Fondation Charles de Gaulle, N° 6. 1999. 129-133. MORELLE, Chantal: A
francia-magyar kapcsolatok De Gaulle elnöksége idején. Magyar Szemle (Új folyam 8.) 3-4. sz. 1999. 6377. CARRÈRE DENCAUSSE, Helène: La politique du Général de Gaulle à lEst. Espoir, mars, N° 62.
1988. 2939. COUVE DE MURVILLE, Maurice: Une politique étrangère, 19581969. Plon, Paris. 1971.
Uö: De Gaulle et la fin de lEurope de Yalta. Espoir, mars N° 90. 1990. 2329. Uö: Louverture des pays de
lEst: LEurope de lAtlantique à lOural. Espoir, mars N° 70. 1993. 29-32.
56 DDF 1959. I. N°383. (Budapest, 1959. június 30.), 899.
57 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001108/3/1958. 3. dob. KÜM és a francia követség kapcsolata.
Boncour követ fogadása. 285. , MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001108/3/1958. 3. dob. KÜM és francia
követség kapcsolata. Diplomáciai testület látogatása a parlamentben. 287. , MOL-XIX-J-1-j-Franciaország54
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és túlzottan propagandisztikus szerepét francia részr!l folyamatosan elemezték. Ugyanakkor a sajtó hangnemének a változásából következtetéseket vontak
le a Franciaországra és De Gaulle személyére vonatkozó magyarországi megítélés változásairól. De Gaulle hatalomra jutása utáni új helyzet a magyar diplomáciát is számvetésre késztette, és az elemzések els!dlegesen a francia belpolitikai környezet, illetve a francia külpolitika változásaira vonatkoztak.58 A magyar fél türelmetlenségét mutatja, hogy 1958 végén már egyértelm"en a magyar külpolitika prioritása közé sorolták a Franciaországgal kiépítend! kapcsolatok kérdéskörét, és a két ország kapcsolatainak normalizálását kívánták.59 A
párizsi magyar követségnek azonban a francia külüggyel fenntartott kapcsolata
továbbra is minimális volt, amiben szerepet játszott az is, hogy lényegében
nem volt semmilyen érdemi, megvitatandó szakmai kérdés.60 Emellett lényeges
különbség volt a párizsi magyar követség megítélése, és a budapesti francia
követség külügyminisztériumi kezelése között is.61 A francia diplomaták 1958ban sem vettek részt a magyar követség rendezvényein. Új tényez!ként jelent
meg az algériai konfliktus megítélése, amelyet a franciák belügynek tekintettek, lényegében nem t"rvén meg semmiféle beavatkozást. 62 A politikai kapcsolatok alacsony szintjét jól mutatja, hogy a magyar kormány még De Gaulle hatalomra kerülése el!tt tiltakozó jegyzéket nyújtott át a francia külügynek a magyar emigránsok franciaországi tevékenysége miatt, amit azonban a franciák
egyszer"en válasz nélkül hagytak. Az év folyamán a magyar követség ellen
magyar emigránsok két támadást intéztek, amelyek kivizsgálásával kapcsolatban azonban a franciák szintén nem mutattak nagy érdekl!dést.63
A De Gaulle vezette Franciaországgal kialakítandó kapcsolatokra azonban
továbbra is a magyarkérdés problémája nyomta rá a bélyegét, és francia részr!l továbbra is ennek a rendezését!l tették függ!vé a kétoldalú kapcsolatok kés!bbi alakulását.64 Vagyis a lényeget tekintve ebben a vonatkozásban a IV. és
az V. köztársaság külpolitikájában változás nem történt, és Rácz Pál ideiglenes
ügyviv! jó összefoglalóját adta a De Gaulle-i külpolitika els! megnyilvánulása4/a-001108/4/1958. 3. dob. KÜM és francia követség kapcsolata. Olasz nemzeti ünnepi fogadás. 273-274.
MOL-XIX-J-1-z-Párizs /1948-1964/ 10. dob. Rejtjeltávirat. Érkezett 1958. június 4.
58 MOL-KS-288f.-32/1958./7.!.e. A Magyar Szocialista Munkáspárt KB. Külügyi Osztály IV. Követi
jelentések. A Magyar Népköztársaság Külügyminisztériuma követi értekezletének jegyz!könyve. Budapest, 1958. július 8-11., MOL-XIX-J-1-j-Franciaország5/f-004621/1958. 8. dob. Baráti misszióvezet!k teája. 305. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001108/5/1958. 3. dob. KÜM és a francia követség kapcsolata.
Quioc látogatása. 265. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001108/5/1958. 3. dob. KÜM és a francia követség kapcsolata. Beszélgetések a francia fogadáson. 267.
59 GARADNAI (2005) 27-30. ill. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/b-002723/4/1958. 5. dob. Javaslatok kérése a francia-magyar viszony normalizálására. 726-732.
60 MOL-XIX-J-1-J-Franciaország-001419/1959. 7. dob. Évi összefoglaló jelentés. Két ország közötti kapcsolatok alakulása 1958-ban. 474-476.;, 482-483.
61 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/e-001418/1959. 8. dob. Francia KüM és követség kapcsolata. 93.
62 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-4/bd-12/1959. 5. dob. Francia-magyar kapcsolatok helyzete. 1-6.
63 GARADNAI (2001): 115-116. ill. KECSKÉS D. 2007. 226-227. 240-257.
64 DDF 1958. II. N° 437. (Budapest, 1958. december 23.), 910.
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ira.65 Magyar részr!l ugyanakkor szükségét érezték annak, hogy a franciaországi
magyar jelenlétet egy követ kiküldésével meger!sítsék,66 és mivel a francia Külügyminisztérium sem tartotta kívánatosnak, hogy továbbra is csak ideiglenes
ügyviv! képviselje Magyarországot, így engedélyt kért a franciául jól beszél!
Vince József követi kinevezéséhez. Jean Paul-Boncour követ ebédet adott az új
magyar követ tiszteletére. A beszélgetés jól mutatja a francia-magyar közeledést,
és 1956 után els!k között zajlott érdemi párbeszéd a két fél képvisel!i között.67 A
kétoldalú megbeszéléseken már a magyar kormánynak nemzetközi szervezetekben lehetséges elismerése is felmerült, de a francia küldöttség végül az ENSZ
XIII. közgy"lésén, valamint a Munkaügyi Szervezet 1959. évi ülésszakán is Magyarország mandátumának elismerése ellen szavazott.68
Franciaország politikája Magyarországgal 1959-ben lassan változni kezdett.69 A
francia Külügyminisztérium az év elején a magyar diplomatákat is meghívta De
Gaulle elnök megválasztásának bejelentésére, de a francia elnök a magyar követtel
nem váltott szót. A két ország kapcsolata gazdasági és kulturális területen vált el!ször rugalmasabbá, míg politikai téren továbbra is távolságtartás volt érzékelhet!,70 mivel a két ország kapcsolatát a hidegháború élez!dése (berlini válság), és a
magyarkérdés körüli vita továbbra is meghatározta. 1959 elején Rácz Pál ideiglenes
ügyviv! mellé a franciául anyanyelvi szinten beszél! Klein Márton került attasénak. A Külügyminisztérium ugyanakkor egy általános ellen!rzési terv keretében
igyekezett a párizsi magyar követség munkájának színvonalát emelni. Párizsban
szolgálatot teljesít! magyar diplomaták számára a hatvanas évek elejét!l az els!
valódi diplomáciai tevékenységet az ún. Quaker vacsorák jelentették, amelyeken
Rácz Pál tanácsos és Klein Márton gazdasági attasé vettek részt. Ez volt ugyanis az
egyetlen hely, ahol a Quai dOrsay diplomatái és az összes ország képvisel!i figyel! szemek kísérete nélkül részt vehettek, és megvitathatták a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó álláspontjukat. A magyar diplomaták ezen alkalmak során felt"nés nélkül tudtak konzultálni a szocialista országok képvisel!ivel, és vitatkozhattak a nyugati diplomatákkal.71
MOL-XIX-J-1-z-Párizs /1948-1964/ 10. dob. Rejtjeltávirat. Érkezett 1959. március 7.
AMAE Série Europe Sous Série Cabinet du Ministre [Maurice Couve de Murville], Nº 80/EU.
Dossier 31. Demande dagrément à la nomination de M. Jozsef VINCE en qualité de Ministre de
Hongrie à Paris.189-190.
67 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/c-001419/1959. 7. dob. Évi összefoglaló jelentés. Két ország
közötti kapcsolatok alakulása 1958-ban. 474-476., 482-483.
68 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-00190/1959. 2. dob. A KÜM és a budapesti francia követség kapcsolata. Boncour követ látogatása. 270-271.
69 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/b-006378/1959. 5. dob. A nemzetközi helyzet alakulásából
adódó legfontosabb feladataink. A magyar-francia kapcsolatok jelenlegi állása. 114-118.
70 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-5/ba/200/1959. 8. dob. Tájékoztatás Franciaország politikájáról.
71 MOL-XIX-J-1-1-Franciaország-1/a-005209/1960. 1. dob. 1960. V. 9-13. közötti párisi követségi
ellen!rzés. Beszámoló a párisi követségen 1960. május 9-13. között végrehajtott ellen!rzésr!l. 122130. Interjú Klein Márton nyugalmazott diplomatával (2006. június 13., 2009. október 28.).Klein
Márton visszaemlékezése szerint ezeken az összejöveteleken igen éles viták alakultak ki, és lehet!ség volt érdemben beszélgetni a nyugati diplomatákkal.
65
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A franciák is megérezhették az apró változásokat. Ebben er!sítette !ket a Budapesten megtartott francia könyvvásár (1959. október 24.-november 8.) iránt
megmutatkozott  nem várt - magyar figyelem. Ez az érdekl!dés hívta fel Párizs
figyelmét arra, hogy a magyarok számára Franciaország és a francia nyelv szimbolikus jelent!ség" lehet, és a nagyszámú résztvev! a magyar lakosság Nyugat melletti tüntetését bizonyította.72 Francia értékelés szerint legalább negyvenezer látogató ment el a rendezvényre, akik közül a franciák észrevétele szerint nagyon sokan egyáltalán nem tudtak franciául. Franciaország politikája Magyarország irányába ugyanakkor nemcsak a kulturális, hanem a gazdasági kapcsolatokban is változni kezdett. Ennek szükségességét egyébként a rendszerrel szemben nagyon ellenséges hangvételt megenged! Jean Paul-Boncour követ is felismerte, és a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztésének kiemelt fontosságot tulajdonított.73 Boncour a párizsi magyar követség nagyobb aktivitását szorgalmazta: Véleménye szerint részben nyelvi nehézségek okozzák a követség elzárkózását, valamint az, hogy nem veszik figyelembe eléggé, hogy változás ment végbe a magyarországi helyzet megítélésében.74
A magyar külügyi vezetés is a perspektívák további b!vülésével számolt, és
minden reláció esetében kérte a követségeket arra, hogy a lehet!ségeket mérjék
fel.75 Ennek az új politikának a lehet!ségeit vitatták meg Budapesten az 1959.
december 9-én megrendezett regionális követi értekezleten,76 és a párizsi magyar követségnek adott munkautasítás már a nemzetközi helyzet kedvez! változásából feltételezve tervezte a kétoldalú kapcsolatépítés javulását.77
A Kádár-rendszer stabilizációjának kezdete ("960-"96")
A hatvanas évek kezdete a nemzetközi kapcsolatokban a kelet-nyugati feszültség er!södését eredményezték. Ugyanakkor a magyar diplomácia els! sikerei is ehhez az id!szakhoz kapcsolhatók. 1959-ben Japán és Magyarország
újra felevette egymással a diplomáciai kapcsolatokat, miközben 1959-1962 kö72 DDF 1959 II. N° 217. Budapest, 1959. november 9., Collection des télégrammes. 533. ., AMAE
Série Europe Sous Série Cabinet du Ministre [Pierre Mendès France], Nº 1558/EU. Dossier 31.
Nomination de M. Imre KUTAS comme Ministre de Hongrie à Paris. 185-186. ill. DIENER,
Georges: A Francia Intézet Magyarországon 1947-1989. Francia-magyar kulturális kapcsolatok. Magvet!LHarmattan, Párizs-Budapest. 1990. 48-58.
73 DDF 1959 II. N° 172. (Budapest, 1959. október 2.), 421-422. , MOL-XIX-J-1-j-Franciaország003407/2/1960. 3. dob. Irányelvek Franciaország irányában folytatandó külpolitikánkhoz.
74 MOL-XIX-J-j-Franciaország-4/a-001090/8/1959. 2. dob. A KÜM és a budapesti francia követség kapcsolata. Feljegyzés Paul-Boncour francia követ általadott ebédr!l. 323-324.
75 MOL-XIX-J-j-Franciaország-5/b-006378/1959. 5. dob. A nemzetközi helyzet alakulásából
adódó legfontosabb feladataink. 112-113.
76 MOL-KS-288. fond /32./1959. 6. !.e. Az MSZMP KB Külügyi Osztálya. IV. Követi jelentések.
Követi értekezlet jegyz!könyve. A NATO országokban m"köd! követeink regionális értekezlete.
1959. december 9-én. Szarka Károly miniszterhelyettes megnyitó beszéde. 157. fólió, 162. fólió., ill.
Vince József elvtárs párisi követ felszólalása. 174-182. fólió.
77 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/b-006378/1959. 5. dob. A nemzetközi helyzet alakulásából
adódó legfontosabb feladatok. 112-113.
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zött Budapest igyekezett kihasználni a neokolonializmusból fakadó politikai és
diplomáciai lehet!ségeket is, amit mutatott, hogy ezen id!szak alatt 17 fejl!d!
országgal sikerült rendezni a diplomáciai kapcsolatokat. Ennek a politikának
két következménye volt: Egyrészt felértékel!dött a volt gyarmattartók (így értelemszer"en Párizs) jelent!sége. Másrészt a fejl!d! országokkal kialakuló
kapcsolatok kihatással voltak a magyarkérdés ENSZ-beli megítélésére is, mivel
az ellenszavazatok elfogytak, így az a világszervezet 1962. decemberi közgy"lésén lekerült a napirendr!l.78
1960-1961 folyamán a politikai és diplomáciai kapcsolatok légköre továbbra
sem változott. Jean Paul-Boncour francia követ különböz! alkalmakkor az 1956-os
forradalmat dics!ít! kijelentéseket tett, ami nem igazán növelte a népszer"ségét a
magyar kormány és a pártelit szemében. Tovább mérgesítette a magyar-francia viszonyt, hogy a magyar kormány hivatalosan fogadta Ferhat Abbast, az algériai
ideiglenes kormány elnökét, amit a francia Külügyminisztérium igen rossz néven
vett.79 Jóllehet, az ellenétek els!sorban a németkérdés tekintetében élez!dtek ki,
különösképpen Franciaország és a Szovjetunió között.80 Ugyanakkor Párizs értékelte azt, hogy a többi szocialista országtól eltér!en, Magyarország csak kulturális
vonatkozásban kapcsolódott be az algériai konfliktusba. A gazdasági és a kulturális együttm"ködés szintjein viszonylagos fejl!dés volt tapasztalható, vagyis Magyarország esetében is a szakdiplomáciák vették át a kapcsolatépítés szerepét. A
politikai értelemben h"vös viszonyt mutatja, hogy lényegében a süketek párbeszédéhez volt hasonlítható a francia követ és Sík Endre külügyminiszter 1960. november 2.-i megbeszélése is. A tárgyalás hangnemét alapvet!en a német csapatok
franciaországi gyakorlaton való részvétele miatti magyar m"felháborodás, illetve
annak francia részr!l történ! elutasítása határozta meg, de a beszélgetés során a
két ország viszonyát megterhel! politikai konfliktusok (ENSZ közgy"lés és a magyar kérdés, algériai háború) is szóba kerültek.81
A politikai kapcsolatok területén azonban mindezek ellenére érvényesült
egyfajta fokozatos változás,82 ami els!dlegesen a magyarországi részleges amnesztiának köszönhet!.83 Minimális politikai aktivitást jelentett ugyanis a fran78 MOL-XIX-J-1-j-II/10-00330/3/1967. 2. dob. Hazánk külpolitikai helyzetének alakulása 1957t!l napjainkig néhány tényez! tükrében. 1-12.
79 J. NAGY László: Magyarország és az algériai háború: Ferhat Abbas budapesti látogatása. Világtörténet. 2001. 8086.
80 VAÏSSE, Maurice (1998): 279.
81 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-4/j-8912/1960. 5. dob. Berard /Franciaország/ beszéde az
ENSZ XIV. Közgy"lésén., MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-004028/1/1960. 2. dob. Feljegyzés.
431-432.
82 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/e-004706/1960 8. dob. Rácz és Beck tanácsos elvtársak látogatása a Quai dOrsay-n. 177. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-001498/2/1960. 3. dob. Hutte francia tanácsossal folytatott beszélgetések. Hutte francia ideiglenes ügyviv! látogatása. 383. , MOLXIX-J-1-k-Franciaország-15/c-006234/4/1960. 17. dob. A francia követ expozéja az újságírók számára. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-006777/1960. 3. dob. Beszélgetés Thibau titkárral. 373-374.
83 DDF I. 1960. Collection des télégrammes. N° 224. 335., DDF. I. 1960. Collection des
télégrammes. Nº 230., 699. , DDF I. 1960. Collection des télégrammes. 712-713.
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cia és a magyar parlament közötti kapcsolatfelvétel, amely arra szolgált, hogy a
felek jobban megismerhessék egymást.84 Ez a látogatás a szakdiplomácia területén lényegében elindította azt a politikai-diplomáciai kapcsolatépítési folyamatot, amelynek els! állomása a kelet-nyugati enyhülés feltételeinek megteremt!dése után a nagyköveti kapcsolatfelvétel, majd azt követ!en a szakminiszteri látogatások voltak. Az els! szakaszt Péter János magyar külügyminiszter párizsi hivatalos látogatása zárta le. A franciák ezzel a látogatással egyrészt
fel kívánták mérni a budapesti változásokat (Párizs részér!l ebben nem csak a követség tapasztalataira és véleményére kívántak építeni), másrészt áttételesen befolyásolni is kívánták a magyarországi bels! oldódási folyamatot. Bár Párizsban azt
is egyértelm"vé tették, hogy a Kelet-Nyugati enyhülés komolyabb jele nélkül nem
kívánnak ennél magasabb szinten találkozni magyar politikusokkal, amit magyar
részr!l is tudomásul vettek.85 A francia diplomácia finom utalását mutatja, hogy a
ténylegesen meglév! politikai-diplomáciai ellentétek ellenére a diplomaták között
a viszony meglep!en korrekt és egyenes volt. Ezt mutatja, az is, hogy a diplomáciai
némajáték keretében a parlamenti delegáció vezet!je a jelentését megküldte a magyar szerveknek, így a magyarok els! kézb!l értesülhettek a látogatás franciaországi értékelésér!l. Az 1961-es francia parlamenti küldöttség látogatásának köszönhet!en végül 1962 nyarán alakították meg a francia parlamentben a franciamagyar baráti csoportot, amelynek viszonzásaképpen a magyar parlamentben is
baráti csoport alakult, és a magyar fél viszontlátogatása Párizsban már a kétoldalú
közeledés jegyében zajlott le.
1960-1961 folyamán azonban a magyar elképzelések ellenére továbbra is els!dlegesen a kulturális, illetve a kereskedelmi és a gazdasági területen lépett
el!re a két ország kapcsolata, és a magyar Külügyminisztériumban készített
irányelvek értelmében (1960. december 15.) a magyar diplomácia számára nagyobb aktivitást írtak el!.86 A hidegnek mondható politikai kapcsolat mellett a
gazdasági és kulturális együttm"ködés viszonylagos fejl!désen ment keresztül.87 1960 nyarán magyar-francia légügyi egyezményt írtak alá, és ugyanezen
év szeptemberében megindult a közvetlen Budapest-Párizs járat. Az ünnepélyes megnyitó járat alkalmával hivatalos személyiségek fogadták a magyar
légügyi delegációt, és a francia delegáció magyarországi viszontlátogatása igen
84 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-001969/9/1961. 4. dob. Francia képvisel!csoport magyarországi látogatása. 8. , MOL-KS-288. fond 32/1961/14. !.e. A Magyar Szocialista Munkáspárt KB. Külügyi Osztály. IV. Követi jelentések, követségenként. Párizs. Másolat az 1961. március 28. és április
6. között Magyarországon járt francia parlamenti küldöttség jelentésér!l. 163-166.
85 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/e-004510/1961. 8. dob. Beszélgetés Henri Froment Meuriceszel. 207-208.
86 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/b-0005/1961. 3. dob. Direktívák Franciaországban folytatandó külpolitikánkhoz. Kollégiumi el!terjesztés. Irányelvek Franciaország irányában folytatandó
külpolitikánkhoz. 3-8.
87 MOL-KS-288. fond. 32./1960. 2. !. e. A Magyar Szocialista Munkáspárt KB. Külügyi Osztálya. II. Országok-testvérpártok. 3. Testvérpártokkal kapcsolatos anyagok, levelezések. Franciaország. A Magyar Népköztársaság és Franciaország közötti kapcsolatok alakulás az 1960. évben. 107108. fólió.
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szívélyes légkörben zajlott le. A kétoldalú kereskedelmi és gazdasági együttm"ködésre is egyre nagyobb hajlandóság mutatkozott, bár magyar részr!l egyre többször hangoztatni kezdték a Közös Piac bevezetése miatti nehézségeket.88
1961-ben a kulturális kapcsolatok is kimozdultak a holtpontról, mivel október
25-én Párizsban kulturális csereprogram aláírására került sor.89 1945 óta az els!
alkalomnak számított, hogy a két ország között a kulturális kapcsolatok rendezésével és fejlesztésével kapcsolatban hivatalos megállapodás történt. A változások szükségességére már a francia fél is jobban odafigyelt, amit mutat a francia Külügyminisztériumban készített feljegyzés (1961. november 16.) is, amelyben a gazdasági, és legf!képp a kulturális kapcsolatok változásait egyértelm"en pozitív példaként hozták fel, míg magyar részr!l egyre nagyobb súlyt kívántak helyezni a magyar-francia kulturális kapcsolatok fejlesztésére.90 Ez
utóbbiak jelent!ségét mutatja, hogy magyar részr!l igyekeztek az ebben rejl!
politikai-diplomáciai, és természetesen ideológiai lehet!ségeket kihasználni. 91
Út a szalonképesség irányába? ("962)
Az 1962-es év eseményei a nemzetközi kapcsolatok jelent!s változását eredményezték, és a francia külpolitika mozgásterének jelent!s kiterjedését hozták. De
Gaulle az 1962-es Eviani szerz!déssel végleg lezárta az algériai konfliktust, mégpedig úgy, hogy a belpolitikai súlya jelent!sen megnövekedett. Ezt bizonyítja az
1962. április 28-án tartott referendum eredménye, amelyet a franciák 90%-a támogatott. Miközben az 1962. október 28-ai referendumon 62%-uk támogatta De
Gaulle-nak a közvetlen elnökválasztás intézményének a bevezetésére vonatkozó
elképzeléseit is, tehát a külpolitikai kezdeményez! kedv növekedését a francia
belpolitikai életben bekövetkez! stabilizálódás is motiválta. A nemzetközi kapcsolatokban a berlini és a kubai válság volt az év két legfontosabb, és a hidegháború
történetét befolyásoló eseménye. Mindkét konfliktus egyfajta kijózanodási kényszert is hozott, hiszen a két szuperhatalom rákényszerült arra, hogy az addigi elrettentési stratégiáját átgondolja, és nagyobb realitásérzékkel közelítsen a másik fél
biztonsági és külpolitikai érdekei irányába. Ez viszont objektíve is kedvez! helyzetet teremtett a hagyományos francia geopolitikai érdekekre alapozott francia
külpolitika mozgásterének növelésére. De Gaulle-féle francia külpolitikai vezetés
igyekezett kihasználni a nemzetközi kapcsolatokban beindult relatív enyhülési
88 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-007124/1961. 3. dob. Douteau úr Minisztériumban tett
aug. 9-i látogatása. 430-431.
89 MOL-XIX-J-1-j-Fanciaország-4/a-004716/1961. 3. dob. Hutte francia tanácsos látogatása. 412.
, MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-004716/1/1961. 3. dob. Hutte francia tanácsos látogatása. 413414. , MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-18/c-sz.n./1961. 27. dob. Magyar-francia kulturális csereprogram-tárgyalások és aláírás Párizsban. 1-9.
90 DDF II. 1961. Note du service dEurope orientale au sujet des relations franco-hongroises. Nº
180. 601-602.
91 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/b-006783/1962. 6. dob. Beszélgetés Froment Meurice-szel, a
francia-magyar kapcsolatok alakulásairól és Adenauer látogatásáról. 11-12. MOL-XIX-J-1-kFranciaország-18/b-005524/1/ 1962. 25. dob. Franciaország kapcsolatai a szocialista országokkal.
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folyamatot, és igyekeztek azt a francia érdekeknek megfelel!en abszolút módon
kihasználni. Ehhez járult hozzá a Kennedy-adminisztráció elutasító magatartása a
NATO francia elképelések szerinti átalakításával kapcsolatban,92 ami De Gaulle
szemében tovább megnövelte az európai önállóság növelésének fontosságát, amelyet az ún. Fouchet-tervben fogalmaztak meg. A kubai válság után egyértelm"vé
vált az is, hogy a kelet-nyugati rivalizálás az 1947-1962 közötti formában már nem
folytatható tovább. A szovjet diplomácia is új eszközökhöz nyúlt az enyhülés
hangoztatásával, és így a katonai konfliktus hangsúlyozása helyett a politikai/gazdasági és ideológiai/kulturális verseny került a nemzetközi kapcsolatok
centrumába. Ehhez járult hozzá az a tény, hogy 1962-1963-ra már a szovjet-kínai
ellentét is nyilvánossá vált, ami megbontotta a keleti tábor bels! egységét, és a
szovjeteket a nyugati politikában nagyobb engedékenységre sarkallta.93 Ezzel párhuzamosan, a válságos évek lezárultával, a franciák részér!l megnövekedett az érdekl!dés az európai ügyek iránt. Ezt er!sítette a kedvez!en alakuló nemzetközi
légkör is. A nyitási szándékot az algériai háború lezárultával a szovjetek elfogadták, és a fokozatosan kibontakozó francia-szovjet kapcsolatépítést a szatelliták is
mintaként követték, ami Magyarország számára is kedvez! feltételeket jelentett a
Kádár-rendszer nemzetközi konszolidációja érdekében.
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1962. május 29-én határozatot hozott arra
vonatkozóan, hogy a fejlett kapitalista országokkal való kapcsolataink a viszonosság
elvén alapuljanak.94 A gazdasági kapcsolatokban a kereskedelmi egyensúlyhiány jelentette a f! nehézséget, de ebben Magyarország egyértelm"en osztozott
a többi kelet-közép-európai szatellita sorsában.95 Magyar részr!l ugyanakkor
úgy látták, hogy a két ország kapcsolatai nem változtak lényegesen, mivel a
magyar szempontból kiemelt jelent!ség"nek számító magyarkérdésben a franciák álláspontja érdemben nem változott.96
Mindezeket együttvéve a magyar-francia politikai-diplomáciai kapcsolatok
is végeredményben a magyar belpolitikai élet konszolidációjának függvényében alakultak, és francia részr!l is érezték, hogy változtatni kell a magyarországi francia jelenléten. Boncour követ francia szemszögb!l nézve meglehet!sen nehéz helyzetben került Magyarországra, tevékenységét azonban szinte
teljes mértékben meghatározta az 1956-os magyar forradalom élménye. Francia
és magyar részr!l így vele már nem lehetett levezetni a közeledést, ráadásul a
magyar fél lényegében !t is kémkedéssel vádolta meg.97 A kétoldalú kapcsolatok rendezésének megkönnyítése érdekében a francia Külügyminisztérium így
V.ö. KENNEDY, John F.: The strategy of peace, Alain Nevins, 1960. 233.
SOUTOU (2001): 319.
94 MOL-XIX-J-1-r-Külügyminisztérium Titkársága 107/PJ/1962. 7. dob. 1962. év. Másolat a Politikai Bizottság 1962. V. 29-i határozatáról.
95 DDF 1961 II. Collection des télégrammes. N° 180. 600-601. , ill. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország4/d-001176/1961. 3. dob. Beszélgetés Boncour francia követtel. 8-9.
96 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-4/b-sz.n./1961. 5. dob. Magyar-francia kapcsolatok az
1960-as évben.
97 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-003165/1/1961. 3. dob. Beszélgetés Paul-Boncourral. 392.
92
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visszahívta !t, és 1962-ben Pierre Francfort személyében98 új követet küldött
Budapestre. A változások jelét mutatja az a beszélgetés is, amelyet 1962. január
27-én Radványi János folytatott Boncour francia követ és felesége által adott
búcsúvacsorán. A francia követ elmondta, hogy a nyugati diplomaták körében
nagy visszhangot keltett Kádár János azon megállapítása, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Ebb!l a kijelentésb!l kiindulva Boncour, mint magánember, azt javasolta, hogy a magyar kérdés megszüntetése érdekében a magyar
kormány feltételesen helyezze szabadlábra az 1956-os politikai foglyokat: mert
azzal ! is tisztában van, hogy a magyar kormány nem adhat amerikai kérésre általános
amnesztiát. A követ ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindezt mint magánember mondja, mert a kormánya részér!l erre nem volt felhatalmazása.99 1961 végén francia és magyar részr!l összefoglaló elemzések készültek a kétoldalú
kapcsolatok változásaira vonatkozóan. Eduard Hutte tanácsos, ideiglenes ügyviv! készítette az els! komolyabb összefoglaló elemzést Kádár János személyér!l és rendszerér!l,100 míg magyar részr!l számvetést készítettek az el!z! évi
eredményekr!l, és 1962-es évre a kapcsolatok fejlesztését tervezték.101
1962 folyamán az újonnan kinevezett francia követ elkezdte az ismerkedését
a fogadó országgal,102 és els! alkalommal fordult el!, hogy a francia Külügyminisztérium részér!l magas rangú diplomaták elfogadták a magyar követség
meghívását. A találkozás során  eltér!en a korábbi esetekt!l - érdemi és kötetlen párbeszéd alakult ki a Párizsban szolgáló magyar diplomaták és a hivatalos
Franciaországot képvisel! francia tisztvisel!k között.103 Pierre Francfort követ
nagy ambíciókkal látott hozzá a munkájához, és els! jelentéseiben a magyarországi benyomásait foglalta össze.104 Az új francia követ személye iránti bizalmat mutatja, hogy szinte azonnal miniszterhelyettesi szinten fogadták, és a beszélgetések során egyértelm"vé vált az is, hogy Párizsban feladatául szabták,
hogy minél hamarabb találkozzon Kádár János els! titkárral.105 Magyar részr!l
1962-ben már a nemzetközi helyzet kedvez! változását feltételezték, és Péter
János külügyminiszter a követi konferencián (1962. július 30.-augusztus 4.),
98 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-00579/1962. 3. dob. A francia ideiglenes ügyviv! látogatása.
438. , MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/e-002018/1962. 8. dob. Ebéd Paniez-zel, a francia KÜM magyar el!adójával. 213-214.
99 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-00729/1/1962. 3. dob. Paul-Boncour francia követ vacsorája. 460. , MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-00729/5/1962. 3. dob. Francia követ búcsúvacsorája.
467. MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-00729/4/1962. 3. dob. Paul-Boncour francia követ búcsúztatása. 465-466.
100 AMAE Série Europe, Sous Série Hongrie, (1961-1969) Carton 1753. Nº 332. Kadar un
communist modéré. 1-12.
101 MOL-XIX-J-1-k-Franciaország-4/b-16/1962. 5. dob. Magyar-francia kapcsolatok alakulása
1961-ben.
102 Interjú Thomas Schreiber külpolitikai újságíróval. (2009. október 12.)
103 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-5/c-003880/1962. 7. dob. Beszélgetés Francfort francia követtel. Ebéd Pierre Francfort tiszteletére. 902-904.
104 AMAE Série Europe, Sous Série Hongrie, (1961-1969) Carton 1753., Nº 86. Premières
impressions de Hongrie. 1-5.
105 MOL-XIX-J-1-j-5/c-003880/1/1962. 7. dob. Pierre Francfort francia követ látogatása. 906-907.

172

Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves, ELTE, Budapest, 2010

magyar diplomaták el!tt tartott beszédében az új magyar külpolitika f! céljaként a nemzetközi aktivitás növelését jelölte meg, és az alábbi tartalmi vonásokat emelte ki: 1.) A nemzetközi partnerekkel (nyugati országokkal is) a békés
egymás mellett élés alapján kell felvenni a kapcsolatot azon cél érdekében,
hogy a termonukleáris háborút elkerüljék. 2.) A szocializmus világméret" gy!zelme érdekében kell dolgozni, és ilyen kontextusban kell keresni az együttm"ködést a kapitalista országokkal. 3.) Gyengíteni kell a nyugati integrációs
törekvéseket, és meg kell akadályozni Ausztria ahhoz történ! csatlakozását. 4.)
Magyarország helyének megtalálása a szocialista országok között, kihasználva
azt a lehet!séget, amit a Szovjetunióhoz f"z!d! kapcsolat ad, valamint növelni
kell Magyarország nemzetközi tekintélyét.106
Vince József párizsi magyar követ hozzászólásai a követi konferencián jó
összefoglalóját adják a két ország kapcsolatának.107 A francia-magyar kapcsolatok azonban teljes mértékben a francia belpolitika (algériai háború), és az általános nemzetközi helyzet változásainak megfelel!en alakultak,108 de már a
nemzetközi fórumokon is tapasztalható volt a francia magatartás változása. A
magyar kérdés hivatalos megítélése ugyan nem változott, de a színfalak mögötti beszélgetések során magasabb beosztású francia külügyi tisztvisel!k egyre
többször jelentették ki, hogy a magyar kérdésnek már nem tulajdonítanak akkora jelent!séget,109 és általában fejl!d!nek ítélték meg a két ország kapcsolatait.110 Az enyhülés mértékét mutatja az is, hogy a Budapesten szolgáló NATO
diplomaták részt vettek az április 4-ei, a H!sök terén rendezett, ünnepségen,111
ami lényegében a Kádár-rendszer diplomáciai konszolidációjának a sikerét
mutatta. Ezzel párhuzamosan érezhet!en javult a párizsi magyar követség
munkájának színvonala. A francia diplomatákkal folytatott beszélgetések során
egyre inkább a szakmai/diplomáciai munka kérdései kerültek középpontba, és
érezhet!en javult a kommunikáció a két fél között.
A f! problémát a magyar fél számára így egyre inkább az jelentette, hogy a
politikai kapcsolatok tekintetében az ország az 1956-os forradalom utáni megtorlások emléke, és a fogvatartottak nagy száma miatt továbbra sem volt szalonképes, és így nem tudott érdemi partnerként megjelenni. A nyitás és a bels!
enyhülés !szinteségét az általános amnesztiával kellett bizonyítani, melynek
következtében a magyar-francia kapcsolatok az 1956-os forradalom el!tti
106 MOL-M-KS-288f.-32/1962. 10. !. e. Külügyi osztály. IV. Követi jelentések. Követi konferencia rövidített jegyz!könyve.(1962. július 30.- augusztus 4.). Péter János külügyminiszter beszéde. 816. fólió.
107 MOL-M-KS-288f.-32/1962. 10. !. e. Külügyi osztály. IV. Követi jelentések. Követi konferencia rövidített jegyz!könyve.(1962. július 30.- augusztus 4.) Vince József követ (Párizs) 32-33. fólió.,
93. fólió, 149-151. fólió.
108 GARADNAI (2005): 23-24.
109 MOL-M-KS-288-32/1962. 13. ö. e. Az MSZMP KB határozatának franciaországi visszhangja.
42-43. ill. Az MSZMP VIII. kongresszusának visszhangja a francia sajtóban. 47-48.
110 MOL-XIX-J-1-j-5/c-003880/1962. 7. dob. Ebéd Pierre Francfort tiszteletére. 902-904.
111 MOL-XIX-J-1-j-Franciaország-4/a-003165/1961. 3. dob. Beszélgetés Paul-Boncour francia
követtel. 391.
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szinthez képest magasabb színvonalon rendez!dtek (els!sorban a kulturális
kapcsolatokban bekövetkezett változásoknak köszönhet!en). 1963-tól kezdve,
amikor a magyarkérdés végleg lekerült az ENSZ közgy"lésének napirendjér!l,
egy új szakasz kezd!dhetett el, amelyet a nagyköveti kapcsolatok felvétele jelzett a nyugati országokkal112 Ez a lépés a diplomácia nyelvén azt jelentette,
hogy a kádári Magyarországot nyugati részr!l egyenrangú partnernek fogadták el,113 és a nemzetközi enyhülésnek köszönhet!en a magyar nyugati nyitási
politika új szakaszba léphetett.

112 KECSKÉS D. (2007): 230. GARADNAI Zoltán: Iratok a magyar-francia kapcsolatok történetéhez
(1963-1968). Gondolat Kiadó- Magyar Országos Levéltár. Magyarország és a világ. Diplomáciatörténet. Szerk.: ORMOS Mária, GECSÉNYI Lajos és VIDA István. 513.
113 Az év folyamán Nagy-Britannia, Svájc, Belgium, Franciaország és Görögország emelte
nagyköveti szintre a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal.
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Gebei Sándor

A kora-újkori „vasbirodalom”. Svédország, 1617-1721

V

adász Sándor professzor úr figyelmét a skandináv országok történelme er!sen felkeltette az utóbbi években,1 ezen belül is a svéd
nemzet reálpolitikai érzéke2 foglalkoztatta, foglalkoztatja, úgy gondoltuk, hogy születésnapján egy svéd tárgyú cikkel köszöntjük. Éppen azt az
1721-et megel!z! évszázadot vesszük szemügyre, amely svéd csodaként emlegethet! a kora-újkori Európa történetében. A kora-újkori vasbirodalom (16171721) tündöklésének és bukásának a fordulópontjait kívánjuk nagyon röviden
bemutatni, miközben választ keresünk arra is, hogy a svéd katonakirályok, Vasa Gusztáv Adolf (1611-1632), Pfalz-Zweibrücken-i (a Wittelsbach-dinasztia oldalági) X. Károly Gusztáv (1654-1660), XI. Károly (1660-1697), és XII. Károly
(1697-1718) politikája reális alapokon nyugodott-e?
Vizsgálódásunkat azért szükséges az 1617-es dátummal indítani, mert az
Axel Oxenstierna svéd kancellár (1612-1654) nevével összeforrt birodalomépítés, a Dominium maris Baltici alapjainak a lerakása ebben az évben kezd!dött
el. Az Oroszországgal Sztolbovóban megkötött béke3 értelmében Svédország
megkaparintotta a livóniai háború (1558-1582) lezárása óta orosz kézen lév!
Ingriát (=Ingermanlandot, a Narva és a Néva folyók közti partvidéket s a
Ladoga-tóig terjed! vidéket), az ingriai másodrend" balti kiköt!ket,
Ivangorodot (a Narva folyó torkolatában), Koporjet, Oreseket, Korelat
(Kexholmot). Ellenszolgáltatásul visszaadta Oroszországnak a svéd megszállás
alatt tartott szárazföldi Novgorodot, Sztaraja Russzát. Az els! Romanov uralkodó, Mihail Fjodorovics cár (1613-1645) országának kiszolgáltatottságáról
árulkodik az, hogy az orosz keresked!k kizárólag a Svédországba irányuló
szállításokkor használhatták a svédekhez került balti kiköt!ket. Következésképpen Oroszország európai exportja - importja Skandinávia megkerülésével,
csupán a szezonálisan m"ködtethet! Arhangelszken át folyt.
Gusztáv Adolf a másik Balti-tengeri riválisra, a Lengyel-Litván Nemesi
Köztársaságra (a Rzeczpospolitára) is kíméletlenül lecsapott. Kihasználva a rokon lengyel király, III. Vasa Zsigmond (1587-1632)4 oszmánokkal vívott élet1 VADÁSZ Sándor: Skandinávia. IN: DIÓSZEGI István, HARSÁNYI Iván, KRAUSZ Tamás,
NÉMETH István (szerk.): 20. századi egyetemes történet, 1890-1945. I. kötet. Budapest, 1995. 69-74.,
303-307.; U!: Skandinávia In: VADÁSZ Sándor (szerk.): 19. századi egyetemes történelem, 1789-1914.
Második, átdolgozott, b!vített kiadás) Budapest, 2005. 465-476.
2 VADÁSZ Sándor: Tények és gondolatok a svéd nemzet reálpolitikai érzékér!l, Acta Academiae
Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae. XXXIV. (Szerk.: BESZE Tibor, MISKEI Antal) Eger, 2007.
221-227.
3 #$%&% '. $. (()*. +,-./)0+): "#$%&'( )*+,*+- .%/'$'0' 1%##''. 2%*+3 XV - XVII )+0.
102/*., 1999. 219.
4 III. Vasa János és Jagelló Katalin Svédországban nevelkedett fiáról van szó, aki III. (Vasa)
Zsigmond néven több mint négy évtizeden át lengyel királyként, litván nagyfejedelemként uralkodott. Apja halála után, 1592-1599 között a svéd koronát is viselte. III. Zsigmond, annak ellené-
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halál küzdelmét 1620-1621-ben (Cecora, Chocim), könnyedén elfoglalta a lengyel korona virágzó tartományának f!városát, Rigát.5 A svédek térnyerése az
erkölcsi és katonai veszteségeken túlmen!en komoly gazdasági károkkal is járt.
A lengyel királyi kincstár többet nem számíthatott a Balti-tenger második legforgalmasabb kiköt!jének vámjövedelmére, de a Riga által ellen!rzött Dvina
(Düna, Daugava) folyó forgalma utáni bevételre sem. A livóniai kudarcokért
kölcsönösen egymást vádoló lengyel és litván f!nemesi családok (Radziwi33ek,
Chodkiewiczek, Sapiehak) közötti viszony annyira elmérgesedett, hogy 16241625-ben a Rzeczpospolita egy polgárháború felé sodródott. Az energikus
Gusztáv Adolf a Rzeczpospolitát emészt! bels! bajokat további hódításokban
kamatoztatta. 1626-ra a livóniai és kurlandiai szerzemények mellé a lengyel király másik vazallusállamának, a Porosz Hercegségnek jelent!s részét
(Warmiát=Ermlandot, Malborkot, Elbl4got=Elbinget) is megszerezte,6 a svédekkel dacoló Gda5skot (=Danzigot) pedig blokád alá vonta.
Bizonyossá vált, hogy az északi fronton vereséget vereségre halmozó III.
Zsigmond, az istenes király a 16-17. század fordulóján még hatalmas és tekintélyes Rzeczpospolitát Svédországgal szemben képtelen megvédeni, ezért
elfogadta a svédek kapitulációval felér! békeajánlatát. 1629. szeptember 26án Stary Targban (Altmarkban) egy olyan hat évre szóló fegyverszünetet írtak alá a királyi meghatalmazottak, amellyel nemcsak III. Vasa Zsigmond
lengyel király, hanem országa, a Lengyel-Litván Nemesi Köztársaság is elismerte súlyos vereségét. A királynak végérvényesen és visszavonhatatlanul le
kellett mondania vágyálmáról, a svéd koronáról, a Rzeczpospolita pedig
kénytelen volt Svédországnak átengedni értékes tartományait. Egyáltalán
nem véletlen, hogy a lengyel történetírás 1629-et úgy tartja számon, mint az
aranykor (z3oty wiek) lezárulását.7 A fegyverszünet békeszerz!déssé érett
1635-re, hiszen a Gusztáv Adolf király halála (1632) utáni Svédország a harre, hogy jezsuiták nevelték, soha nem azonosult új országával, alattvalóival. Egyéni tragédiája
abban rejlett, hogy oda vágyakozott vissza, ahol az uralkodó igazi tulajdonságainak a katonakirályok erényei számítottak. Zsigmond divathóbortja, ékszerimádata, az olasz zene és a festészet
iránti rajongása (maga is rajzolgatott, festegetett) a skandináv puritanizmussal összeférhetetlennek bizonyult. - WISNER, Henryk: Zygmunt III Waza. Wroc3aw-Warszawa-Kraków, 1991. 11-35.
(WISNER: Zygmunt III Waza).
5 Lásd: WERNICKE, Horst - MIS6NS, Ilgvars (Hg.): Riga und der Ostseeraum: Von der
Gründung 1201 bis in die Frühe Neuzeit. Herder Institut, 2005. - Riga alapításának 800. évfordulója alkalmából, 2001. szeptember 11-16-án rendezett nemzetközi történész konferencia
anyaga.
6
Gazdag bibliográfiai áttekintést nyújt err!l és a régi Poroszország történetér!l
NEUGEBAUER, Wolfgang: Das alte Preussen. Aspekte der neuesten Forschung. In: Historisches
Jahrbuch 2002. Freiburg-München, 2002. 463-482.; Lásd még: WISNER, Henryk: Rzeczpospolita
Wazów. Czasy Zygmunta III i W4adys4awa IV. Warszawa, 2002. 252-266.
7 WISNER: Zygmunt III Waza, 205-206.; JASIENICA, Pawe3: Rzeczpospolita Obojga Narodow.
Srebny wiek. Warszawa, 1992. 349.; CZAPLI7SKI, W3adys3aw: Zarys dziejów Polski do roku 1864.
Kraków, 1985. 258-259.; CIE8LAK, Edmund-BIERNAT, Czes3aw: Dzieje Gda5ska. Gda5sk, 1969.
154.; DAVIES, Norman: Lengyelország története. Budapest, 2006. 360.; HALECKI, Oscar: A nyugati
civilizáció peremén. Budapest, 1995. 139.; TOPOLSKI, Jerzy: Lengyelország története. Budapest,
1989. 142.
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mincéves háborúban kötötte le az erejét. Az ekkor még csak kilenc éves
Krisztina királyn! (1632-1654) helyett kormányzó Axel Oxenstierna kancellár,8 illetve a svéd parlament (riksdag) a Sztumska Wie9-i (Stumdorf-i) békével beleegyezett abba, hogy Livónia (Riga) és Esztónia (Reval) megtartásáért
visszaadja a porosz kiköt!ket a Rzeczpospolitának, de a kereskedelmi forgalom 3,5%-os részesedését fenntartja magának.
A francia, svéd együttm"ködés a harmincéves háborúban igencsak gyümölcsöz!nek bizonyult a svédek számára. Sikerült elragadniuk Dániától a Balti-tengeri szigetek zömét (1645-ben Gotlandot, Özelt), a harmincéves háborút
lezáró pax universalis pedig kulcsfontosságú területeket juttatott a Németrómai Birodalomból a militarista északi nagyhatalomnak. Miután Svédország
európai jóváhagyással rátehette a kezét a Brémai és Verdeni Hercegségekre,
El!-Pomerániára (Szczecinnel=Stettinnel, Wismarral, Stralsunddal) és a Rügenszigetekre, hegemón helyzetbe került az Északi-, a Keleti- és a Balti-tengeri, valamint a nevezett tengerekbe öml! folyami (Weser, Elba, Odera, Visztula,
Narva, Néva) kereskedelemben.9
Az 1617 - 1648 közötti évtizedek alatt testet öltött Oxenstierna birodalmi
kancellár elképzelése. Kiépült a kevésbé gazdag anyaországból és a nyersanyagokban gazdag, meghódított provinciákból álló balti birodalom. A Baltitengeri kereskedelem és a kiköt!k feletti ellen!rzés, illetve uralom biztosításával egy kölcsönös érdekek által m"ködtetett imperium született. Miután a régi
Hansa-városok rivalizálását Stockholm kiiktatta, az anyaország (a hódító) és a
balti provinciák (meghódítottak) közötti kommunikáció svéd irányítás, svéd
kontroll és védelem alá került, mind a hódítónak, mind a meghódítottaknak
politikai és gazdasági érdeke az egységesítés, az egységesülés irányába hatott.
8 Axel Oxenstierna (1583-1654) - Gusztáv Adolf király bizalmasa, 1611-t!l tanácsosa. 1612. január 6án birodalmi kancellárrá nevezték ki, e tisztséget haláláig betöltötte. A hadviselés kancellárja Gusztáv
Adolf halála után szinte teljhatalommal rendelkezett, Svédországot reformok sorozatával készítette fel és
tette alkalmassá a háborúskodásokra (1616 - a riksdag munkájának szabályozása; 1617 - a hadsereg reformja (a kötelez! katonaállítás bevezetése); 1618 - gazdasági és adózási reformok életbe léptetése). Lásd
a legújabb szakirodalmat: FINDEISEN, Jörg-Peter: Axel Oxenstierna, Architekt der schwedischen Grossmacht6ra und Sieger des Dreissigjährigen Krieges. Gernsbach, 2007. ZIRR, Alexander: Axel Oxenstierna - Schwedens
Reichskanzler während des Dreissigjährigen Krieges. Leipzig, 2008.
9 BUSSMANN, Klaus - SCHILLING, Heinz (Hg.): Textbände der 26. Europaratsausstellung 1648 Krieg und Frieden in Europa. Textband 1. Politik, Religion, Recht und Gesellschaft. MünsterOsnabrück, 1998. (50 db tanulmány 541 oldalon). Ebben a tanulmánykötetben pl. LANGER, Herbert: Der Königlich Schwedische in Deutschland geführte Krieg. 187-196. ERICSON, Lars: Die
schwedische Armee und Marine während des Dreissigjährigen Krieges. 301-307. stb. Lásd még:
ROBERTS, Michael: The Swedish Imperial Experince 1560-1718. Cambridge, 1979. KIRBY, David:
Northern Europe int he Early Modern Period: The Baltic World 1492-1772. London, 1990. LOIT,
Aleksander - PIIRIM:E, Helmut (Hg.): Die Ostseeprovinzen Estland und Livland im 16-18 Jahrhundert.
Uppsala, 1993. SOOM, Arnold: Der baltische Getreidehandel im 17 Jahrhundert. Stockholm, 1961. stb.
Lásd továbbá a Baltikumra vonatkozó tanulmányok sokaságát publikáló folyóiratokat. Többek között a Baltische Studien (2003 óta Kiel), a Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung (Marburg), a
Forschungen zur baltischen Geschichte (Tartu), az Acta Historica Tallinnensia (Tallin), a Studia
Maritima (Gda5sk-Szczecin), a Journal of Baltic Studies (Fullerton, California), 708*9'*8)#0'#:%&*'0 (Tallin - 1989-ig) stb. stb. számait.
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A svéd tervek 100%-os megvalósulását csupán Dánia és Oroszország zavarta.
Dánia azzal, hogy az Öresund birtokában akadályozta a svédek nyugati hajóforgalmát, Hollandiával együtt állandó fenyegetést jelent Stockholmnak.
Oroszország pedig azzal, hogy az orosz cárok IV. Iván uralkodása óta soha
nem adták fel a Balti-tengerrre való kijutás reményét, tehát a svéd kiköt!k (Riga, Narva, Reval) ugyancsak állandó veszélyben élnek. Ezt meggátolandó, egy
preventív háborúval Oroszországot terveinek feladására lehetett volna kényszeríteni, ráadásul még az orosz piacra is be lehetett volna törni, az angolok és
a hollandok oroszországi pozícióit meg lehetett volna gyengíteni.10 Ilyen politikai és gazdasági célok realizálása miatt kapcsolódott be az 1654-ben trónra lép!
X. Károly Gusztáv az újabb északi háborúba (1655-1660).
Oroszország Ukrajnával való egyesülése (1654) olyannyira meggyengítette,
szinte halálra sebezte a Rzeczpospolitát, hogy Észak oroszlánja (X. Károly
Gusztáv) a biztos és a könny" zsákmány reményében a Nemesi Köztársaságot
akarta el!ször leteríteni.11 Lengyelországgal és Litvániával való leszámolást
több dolog is sürgette, de ezek közül a legfontosabb tényez! anyagi természet"
volt. X. Károly Gusztáv egy gy!ztes háborútól remélte, hogy javulás áll be országának nehéz anyagi helyzetében. Gyakran ismételgette kedvenc mondását:
a vas segítségével, amit a természet nem sajnált t!lünk, el tudjuk látni magunkat
arannyal. (Más variációban: a vasat, amit a természet nem sajnált t!lünk, arannyá
tudjuk változtatni.).12
A svéd haditerv úgy rendelkezett, hogy két irányból, Pomerániából és Poroszországból megindított, egyidej", gyors támadással kell térdre kényszeríteni a
Rzeczpospolitát. Ehhez viszont Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelemt!l,
mint porosz hercegt!l13 a svéd er!k ellenállás nélküli partraszállását követelte
Memel (=Klaipeda - Litvánia) és Pillau (=Baltyijszk - Oroszország) porosz kiköt!kben. Jól id!zítette X. Károly Gusztáv a katonai akciót el!készít! diplomáciai lépését, hiszen Frigyes Vilmos nem számíthatott se Varsó, se Bécs támogatására. A lengyel és litván hadak keleten, Litvániában harcoltak az egyesült orosz - ukrán (ko10 ATTMAN, Artur: Swedish aspirations and the Russian market during the 17th century. Göteborg,
1985. ;<=1$%(>$ ?. @.: 1;##0%-,)+9#08( $%&<%)/( *8 =8/$'0+ ) #+&+9'*+ 17. )+08. //
#/.A-BA.*2/BC 2D0+AB/. >EFG2/ 2. H.IIBA, 1957. 50-59. J&K;&1L? =. $.: 7%#$8), %:>?@ '
&8#.&+9+/+*'+ &;##0%<% )A)%B8 ) 1661-1700 <<. // #/.A-BA.*2/BC 2D0+AB/. >EFG2/ 5. H.IIBA,
1963. 90-95.; Lásd még: M$#N(OP#N&K &. J.: 1;##08( @%&#08( $%&<%)/( *8 =8/$'0+ ) 17 )+0+.
#.A/)-J,),+DG+Q, 1994., N(RS$;T>$ T. &.: C'./%@8$'D+#08( :%&E:8 1%##'' B8 )AF%9 0
=8/$'-#0%@; @%&G ) 1655-1661 <%98F. 102/*., 1998.
11 WIELICZKO, Samuil: Letopis - H+/'D0%, 78@;'/: I+$%.'#E #%:A$'- ) J<%B8.89*%- 1%##''.
NB,*, 1848. 223.
12 Za pomocK Lelaza, którego nam przyroda nie poskapi4a, moMemy siN zaopatrzyO w z4oto. KUBALA, Ludwik: Wojna szwecka w roku 1655 i 1656. Szkice historyczne, Lwów, 1913. 15.
(KUBALA: Wojna szwecka)
13 Lásd pl. OPGENOORTH, Ernst: Friedrich Wilhelm. Der Grosse Kurfürst von Brandenburg. Eine
politische Biographie. 1-2. Theile. Göttingen-Frankfurt a. M.-Zürich, 1971-1978. WACHOWIAK,
Bogdan - KAMIE7SKI, Andrzej: Dzieje Brandenburgii-Prus na progu czasów nowoLytnych (1500-1701),
Pozna5, 2001. KAMIE7SKI, Andrzej: Polska a Brandenburgia-Prusy w drugiej po4owie XVII wieku.
Dzieje polityczne. Pozna5, 2002. stb.
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zák) hadak ellen, a beteg császár, III. Ferdinánd (1637-1657) pedig nem kockáztatta
a Porosz Hercegség miatt a vesztfáliai békét. Így Frigyes Vilmos kénytelen volt tétlenül nézni, ahogyan a svéd katonaság szabadon átvonult országain keresztül
Lengyelország, Litvánia ellen.
1655 tavaszán a lengyel, litván hadjáratra készül!d!, szétszórtan és különböz! bázisokon (Pomerániában, Livóniában) állomásoztatott kb. 50.000-es svéd
hadseregb!l14 Arvid Wittenberg svéd tábornagy 17 ezer katonájával - ebb!l 10
ezren Svédországból hajókon Stettinbe szállítva - és 72 ágyújával a brandenburgi Pomeránia fel!l lépte át a lengyel határt 1655. július 21-én.15 Apró, jelentéktelen csatározások után Nagy-Lengyelország nemesi felkelése (pospolite
ruszenie)16 beszüntette az ellenállást, vezet!i alkudozások nélkül aláírták a kapitulációs okmányt. Az okmány bet"je szerint a pozna5i és a kaliszi vajdaságok - Gniezno prímásérseki központtal együtt - a svéd király védelme alá kerültek, Nagy-Lengyelország fontosabb váraiba, városaiba svéd garnizonok
szállásolták be magukat. A svéd védnökség alá vont országrész valamennyi
bevételi forrása (adók, vámok, királyi ingatlanok stb.) X. Károly Gusztáv szabad felhasználásába ment át, cserébe a lengyelek minden eddigi jogukat és privilégiumaikat egészében és változatlanul megtarthatták. Ez az engedékenység viszont a volt királyi és egyházi birtokokra nem terjedt ki.17
X. Károly Gusztáv várakozásait messze felülmúlták ezek sikerek, a csaták nélküli el!renyomulás inkább egy dics!séges lengyelországi bevonuláshoz hasonlított. Nem volt ez másképpen a Svéd-Livóniából támadó Magnus
Gabriel de la Gardie f!parancsnok esetében sem. Néhány napos látszat ostrom után, 1655. július 10-én a Lengyel-Livónia legfontosabb városa,
Dvinaburg (Dünaburgot=Daugavapils - Lettország) hódolatát fogadta az
egyébként Livónia kormányzóságát is visel! de la Gardie. Megnyílt az út
Litvánia felé, amelynek az erejét az orosz és ukrán (kozák) hadak már megtörték Vilnó 1655. július 29-i (augusztus 8-i) bevételével. A litvánok két t"z
közé szorultak, reménytelen helyzetükben a megadás mellett döntöttek. A
Litván Nagyfejedelemség szenátorai és nemesei a maguk és utódaik nevében
örök h"séget fogadtak X. Károly Gusztávnak, ami automatikusan a Lengyelországgal érvényes, 1569-es lublini unió felbontását is maga után vonta.
Az északi katonakirály sikereinek a csúcsán állt ekkor. János Kázmér lengyel király kimenekült el!le az országból (Sziléziába, a Vasa-család opolei bir14 TESMEDEN, Lars: Carl X Gustavfs arme en Konturteckning cím" tanulmányának adatait közli
WIMMER, Jan: PrzeglKd operacji w wojnie polsko-szwedzkiej 1655-1660, IN: Wojna polsko-szwedzka
1655-1660. Warszawa, 1973. 132. 143-146. A 9.100 lovas, 31.625 gyalogos, 1.000 dragonyos létszám
még kiegészült a hadjárat el!estéjén toborzott 7.200 lovassal, 5.200 gyalogossal, 200 dragonyossal.
Ugyanezek az adatok közölve még: TESMEDEN, Lars: Armia Karola X Gustawa - zarys organizacji.
IN: Studia i Materia4y di Historii WojskowoPci (SMHW) t. XXIX. Cz. 2. Warszawa, 1973. 125-169.
MUCZAK, Antoni: W czasach potopu, Wroc3aw, 2004. 177-195. (az Armia szwedzka c. fejezet)
15 KUBALA: Wojna szwecka, 70. WIELICZKO: Letopis, 223.
16 WIELICZKO: Letopis, 223.; A svédek ellen hadakozó lengyelek létszámviszonyairól WIMMER, Jan:
Wojsko polskie w drugiej po4owie XVII wieku. Warszawa, 1965. 86-124. (WIMMER: Wojsko polskie).
17 KUBALA: Wojna szwecka, 75-76. WIELICZKO: Letopis, 223-224.
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tokán keresett menedéket). 1655. október 19-én belovagolhatott az !si lengyel
koronázó városba, Krakkóba, megpihenhetett a királyi várban, a Wawelben,18
az alkotó elemeire zúzott Rzeczpospolita a lábainál hevert. Nekilátott, az
ezidáig nemigen hangoztatott, dédelgetett tervének kivitelezéséhez, a sikeres
háború sikeres politikai lezárásához. Az üres, azaz király nélküli Lengyelország trónjára vágyakozott.
A Rzeczpospolita alkotmánya, a jog és a törvény ezen a ponton azonban
közbeszólt. A Rzeczpospolita ugyanis többek között azért volt különleges állam Európában, mert politikai élete a lex regnat, non rex (a törvény s nem a
király uralkodik)19 alapelven nyugodott. Ebb!l az elvi princípiumból pedig
mindenkinek világosan adódott a következtetés, hogy ebben az országban csak
a törvényesen megválasztott és megkoronázott király kezdeményezhet bármilyen alkotmányos lépést. X. Károly Gusztávnak semmilyen jogalapja nem volt
ahhoz, hogy egy királyválasztó szejm megtartására szólítsa fel a rendeket. A
királyválasztó szejm a svéd király birtokkonfiskálással fenyeget!z! parancsával dacolva, össze sem gy"lt. Ráadásul a czVstochowai kegyhely, a pálosok kolostorának meggondolatlan svéd ostroma (1655. november 18 - december 27.)
jeladás volt a lengyel társadalomnak (nemcsak a nemességnek!) arra, hogy az
ellenállás minden formáját (pl. gerillaháborút) mozgósítsa a sarcolásban jelesked!, a katolikus egyház javait szisztematikusan pusztító svédek ellen.20 Miközben Lvov (Lwów) és Gda5sk továbbra is kitartóan viselte a svédek blokádját, a királyh" lengyel és litván egységek a Lublin-Zamo9W-Breszt háromszögben gyülekeztek. A hazafias lelkesedés János Kázmér Lvovba való hazatérésével még magasabbra csapott.
A svéd hódítók lengyelországi pozíciója a lengyelek és litvánok harci
kedvének és elszántságának a fokozódásával egyenes arányban romlott.
Már 1656 telét!l fogva megtapasztalhatták a kis-háborúk minden szörny"ségét, megtapasztalhatták azt a katonailag nehezen kezelhet! szituációt,
amikor megsz"ntek a szabályos hadviselés keretei, amikor az egész ország
egységesen fronttá változott.21
18 A svéd el!retörés miatt a koronázási jelvényeket, a királyi kincstárt (ékszereket, államiratokat) a király, a kancellár és a f!marsall pecsétjével lezárt ládákba rakták és a szepességi Lublóba, a
lengyel királyi birtokra szállították. A királyi kincstár értékeit 1659-ig Lublón !rizték. KXACZEWSKI, Witold: Jerzy Sebastian Lubomirski. Wroc3aw-Warszawa-Kraków, 2002. 123.
19 BARDACH, Juliusz - LE8NODORSKI, Bogus3aw - PIETRZAK, Micha3: Historia pa5stwa i
prawa polskiego. Warszawa, 1976. 190-195., 220. WISNER, Henryk: NajjaPniejsza Rzeczpospolita. Szkice
z dziejów Polski szlacheckiej XVI-XVII wieku. Warszawa, 1978. 193. HÜPPE, Siegfried: A lengyel alkotmány története (Eredeti címe: Verfassung der Republik Polen.) Berlin, 1867. - Fordította: SZATHMÁRY
György) Budapest, 1894. 73. 124. GEBEI Sándor: Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások.
Szeged, 2007. (A lengyel - litván respublica c. fejezet) 13-36.
20 KUBALA: Wojna szwecka, 179-182. HALECKI: A nyugati civilizáció peremén, 147.
21 A svédek komoly veszteségeket szenvedtek a Visztula s a Wieprz folyók találkozásánál fekv!
Go34b térségében (1656. február 18.) IV. Keresztély természetes fia, Waldemar Keresztály, SchleswigHolstein hercege ebben a csatában olyan súlyosan megsebesült, hogy néhány nap múlva Lublinban
meghalt. - KOCHOWSKI, Wezpazjan: Lata potopu, 1655-1657. Warszawa, 1966. 142-143. Przemy9lnél
Robert Douglas seregét verték fel 1656 március közepén, 2 ezer svédet tönkrevertek. - IN: Polska
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1656 nyarára már X. Károly Gusztáv magabiztossága megcsappant, szövetségesek után kellett néznie. Egyszer" volt a forgatókönyv. A térségben érdekelt országokban, a kiszemelt szövetségeseknél (Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelem, porosz hercegnél, II. Rákóczi György erdélyi fejedelemnél, Bogdan Hmelnyickij ukrajnai kozák hetmannál) lengyel, litván területek fejében katonákat kell vásárolni. Beindult a svéd diplomáciai gépezet és
a svéd meghatalmazottak diplomáciai ostrom alá vették a potenciális koalíciós partnereket. 1656. év második felét joggal nevezhetjük a szövetségkötések
periódusának, hiszen Frigyes Vilmossal is, II. Rákóczi Györggyel is megszülettek a kívánt szerz!dések.
1656. június 15/25-én Malborkban (=Marienburgban) egy területi növekedést
hozó megállapodás született Svédország és Brandenburg között,22 de ezt már
néhány hónap múlva, megint csak Brandenburg javára módosítani kellett. A
Labiawaban (=Labiauban) 1656. november 10/20-án megkötött új paktum alapján a brandenburgi választófejedelem és törvényes egyenesági leszármazottai teljes szuverenitást (die völlige Souverainität) nyert a Porosz Hercegség és az
ermlandi (warmiai) püspökség felett, amely szuverenitást sem a lengyel, sem a
svéd király nem vitathatja el a jöv!ben, h"béri kapcsolatra - egyszer s mindenkorra - nem kényszeríthet!.23 Egy titkos mellékletben szerepeltették az annektásztuka wojenna w latach 1648-1683. Wypisy Yród3owe do historii polskiej sztuki wojennej (Opracowali:
BARANOWSKI, Bohdan - PIWARSKI, Kazimierz). Zeszyt szósty. Warszawa, 1954. 43. Az 1656. április 7-én aratott warkai (Pilica folyónál) diadalról számolt be uralkodójának Stefan Czarniecki. Karol
von Baden svéd tábornok csapatai teljesen szétverve. Akik elkerülték éles szablyánkat - írja Czarniecki -,
azok a parasztok kezeit!l pusztultak el (zginNli z rKk chlopów), senkinek nem kegyelmeztek. IN: Polska sztuka
wojenna 44-45. KOCHOWSKI: Lata potopu, 155-157. Az ekkor svéd szolgálatban álló Patrick Gordon
memoárjában a lengyelek, litvánok X. Károly Gusztávtól való elpártolását azzal magyarázta, hogy a
svéd király ígéreteit (kilenc havi zsold, jó téli szállás, szabad vallásgyakorlat, önigazgatás) nem tartotta be. - C*+)*'0 <+*+&8/8 Q8$&'08 R%&9%*8, )+9?**A- '@ )% )&+@( +<% ,)+9#0%- ' .%/E#0%- #/;S: %$
1655 9% 1661 <. ... (J,+,*0- 2 A,Z,[/0Q0) 102/*., 1892. 77-78.
22 T&F') J<%-U8.89*%- 1%##'', ... III/6. NB,*, 1908. 123., @A,*AB/ Q,A,+.I. J.)+B/.
'0+-0A., 84. PUFENDORF ,Samuelis de: De rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni, Electoris
Brandenburgici, commentariorum. Libri novendecim. Berolini, MDCLXXXXV. 298-301.
(PUFENDORF: De rebus gestis Friderici Wilhelmi); PUFENDORF, Samuel: Sieben Büchern von
denen Thaten Carl Gustavs Königs in Schweden. Nürnberg, MDCXCVII. Drittes Buch 171-172.
(PUFENDORF: von denen Thaten Carl Gustavs). A parafált okmány szerint a Porosz Hercegség
lengyel vazallussága megsz"nt, helyébe a porosz herceg (=brandenburgi választófejedelem) svéd
h"bérisége lépett. Minden Brandenburg-Lengyelország közötti conventiones, pacta et
correspondentiae - akár állami, akár egyéni szinten létesültek - azonnali hatállyal érvényüket veszítették. (vim nullam habeant a momento conclusae hujus transactionis). A marienburgi (malborki)
szerz!déshez egy titkos paktum is járult, amely ugyancsak a lengyel területekkel való üzletelést
bizonyítja. A svéd király négy nagy-lengyelországi vajdaságot (vier Woywodschafften in GrossPolen Kalisch, Posen, Laussiz, Siradien mit dem Wielunischen Kraisse) átengedett szövetségesének, Frigyes Vilmosnak, aki als ein souverainer Herr ins künftige besitzen sollte (aki mint szuverén
uralkodó birtokolja azokat). A szerz!dés publikálva még, in: Die Staatsverträge des Herzogtums
Preussens. Bd. I. Polen und Litauen. Verträge und Belehnungsurkunden, 1525-1657/1658.
(Bearbeiten: DOLEZEL, Stephan und Heidrun.) Köln-Berlin, 1971.
23 PUFENDORF: von denen Thaten Carl Gustavs, Drittes Buch 188. U!: De rebus gestis
Friderici Wilhelmi, 349-354. RUDAWSKI: Historja Polska II. 149-151.
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landó területeket: Svédországnak jutott Pomeránia Kasubiával együtt, az egész
Livónia, Kurland (=Kurföld) Szemigalliával, Szamogitiával (\mudY = Zsemajtijaval, Litvánia északnyugati részével). Brandenburg a háborút lezáró béketárgyalásoktól függ!en Nagy-Lengyelország négy vajdaságát, vagy azok nagy részét
bekebelezheti. Svédország a poroszországi kiköt!k vámbevételeib!l a kés!bbiekben nem részesedik, de szükség - csakis háborús veszély - esetén a választófejedelem kiköt!it megvédelmezi.24
A meg nem szerzett lengyel területek odaígérgetésének a taktikáját alkalmazta X. Károly Gusztáv II. Rákóczi Györgynél is. Ismerve Rákóczi gondolkodásmódját, pontosabban az Öreg Rákóczi György lengyel trónra való pályázásának örökségét. Erre hivatkozással Kis-Lengyelország (Krakkó) fel!l egy újabb
veszélyforrást lehetett fakasztani. Az adás-vételi alkudozások Kolozsvárott zajlottak. El!ször a szepességi városokat, mint svéd h"bérbirtokot, svéd grófságot
(Grafschafft von dem Königreiche Schweden) kínálták az erdélyi fegyverekért
Rákóczinak,25 majd emelték a tétet a svéd megbízottak. Ajánlatukat kiegészítették a Rusz (lvovi) vajdaság két fontos városával, Haliccsal és Lvovval, illetve
azok körzeteivel (ex palatinatu Russiae districtus duos: primo Haliciensem
districtum; Secundo: Districtum Leopoliensem cum urbe et aliis suis appertinentii), s!t,
új titulus választását is javasolták Rákóczinak az erdélyi fejedelem címe mellé. A
halicsi nagyfejedelem titulus felvételét szorgalmazta a svéd eladó (existimare
titulum et qualitatem magni ducis Haliciae).26 Rákóczi követelésére - miután az erdélyi - kozák lengyelellenes liga megkötésér!l folyó tárgyalások már révbe jutottak
1656 szeptemberében27 - X. Károly Gusztáv kedvébe járt a nagyravágyó fejedelemnek. Király !felsége a fejedelem szándékát nem fogja ellenezni (Ew. Königlich
Maytt. Ihm hierunter nicht entgegen seyn würde)28 - jelentették ki uruk nevében ünnepélyesen a tapasztalt, ravasz diplomaták. Ilyen el!zmények után került aláírásra 1656. december 6-án Radnóton az a svéd-erdélyi szerz!dés, amely a
Rzeczpospolitát öt részesed! fél (Svédország, Brandenburg, Erdély, Zaporozsjei
Had, Litvánia) között felosztotta.29
24 PUFENDORF: von denen Thaten Carl Gustavs, Drittes Buch 189. U!: De rebus gestis
Friderici Wilhelmi, 354-356.
25 PUFENDORF: von denen Thaten Carl Gustavs, Drittes Buch 222., SZILÁGYI Sándor: Erdély
és az északkeleti háború. Levelek és okiratok. II. k. Budapest, 1891. 136. (SZILÁGYI: Erdély II.)
26 PUFENDORF: von denen Thaten Carl Gustavs, Drittes Buch 222. SZILÁGYI: Erdély II.
137. 141.
27 PUFENDORF: von denen Thaten Carl Gustavs, Drittes Buch. 224-225. SZILÁGYI: Erdély II. 110111. 112-113. Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria (MHHD) XXIII. k. Budapest, 1874. 450-451.
KOCHOWSKI: Lata potopu, 261-262. $/)E ]S; III. #.A/)-J,),+DG+Q, 1861. 546-547.
28 SZILÁGYI: Erdély II. 157.
29 A szerz!dés 5. cikkelye pontosan rögzíti a határokat - SZILÁGYI: Erdély II. 190-196.
GRONDSKI, Samuel: Historia belli Cossaco - Polonici, Pestini, 1789. 358. WIELICZKO: Letopis,
273-274. J$>O&^T> %. &.: 7%D'*+*'( 2. Q%/E#08( 8*8&F'( .&' V*+ 28B'@'&+ ' )%-*8 B8
W0&8'*;. _.2)` 2. #.A/)-J,),+DG+Q, 1878. 199. Szilágyi Sándor Radziwi33 országát nem említi. SZILÁGYI Sándor: Els! szövetkezés Lengyelország felosztására 1656-ban. Budapesti Szemle, 1875. 8.
k. 326. GEBEI Sándor: II. Rákóczi György szerepe a Rzeczpospolita felosztási kísérletében (1656-1657)
Századok 2000/4. 801-848.
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Rákóczi diplomáciai éretlenségét bizonyítja az a tény, hogy a radnóti szerz!dést
befejezett aktusnak fogta fel, holott a svéd-kozák tárgyalások még javában zajlottak
a kozákok f!városában, Csigirinben (Czyhrynben). Bogdan Hmelnyickij hetmanhoz küldött svéd követek jobbnál jobb ajánlatokkal halmozták el a csigirini fejedelmet és országát. X. Károly Gusztáv a hetmant és országát akár svéd vazallusként, akár szuverén fejedelemként kész volt elfogadni. Amennyiben a királyi
alattvalóságot választaná Hmelnyickij - szól a katonakirály utasítása -, úgy
Zaporozsje fejedelme címet kapjon, de h"ségesküvel tartozzon a mindenkori svéd
királynak. Ellenben, ha a kozákvezér a szuverenitás mellett döntene, úgy szabadon
létrehozhatja a maga kozák respublicáját a kijevi, a csernyigovi, a braclavi vajdaságok
területén, de csak a háború gy!ztes lezárása után. Mindezekért az el!nyökért
Svédország elvárja, hogy 40 ezer kozák saját költségén, három hónapon keresztül,
Svédország határain belül és kívül a svéd hadakkal szövetségben harcoljon.30
X. Károly Gusztáv svéd király a maga szempontjából ügyesen kombinált,
hiszen az orosz-kozák viszony elhidegülésére építette egész taktikáját. Igyekezett maximálisan kiaknázni a cár új titulusának - Kis-Oroszország, a Fehér-Rusz,
Volhínia, Podólia egyedurakodója - használata miatt támadt feszültséget. Csigirin
gyanakodva, 1657-re pedig ellenségesen fogadta Moszkvának pl. Kijev és
Halics városokra formált igényét.
X. Károly Gusztáv 1656. évi diplomáciai offenzívájára Varsó ügyesen,
megint csak diplomáciai eszközökkel válaszolt. Felkérésére, Bécs
mediatorságával 1656-ban (a november 3-i vilnói (wilnoi, vilniusi) fegyverszünet alapján) elcsendesedett a csatazaj a lengyel, litván-orosz frontokon. 1656.
december 1-én III. Ferdinánd császár államszerz!désben arra kötelezte magát,
hogy egy 4 ezer f!s segélyhadat a lengyel király parancsnoksága alá bocsát
(quatuor millia peditum ex copiis suis exauctorabit, eaque sub signa polonica concedere
permittet). Kikötése csupán az volt, hogy ez a kontingens Lengyelország és Poroszország területén korlátozás nélkül bevethet!, de a brandenburgiak ellen az
nem hadakozhat. A császári segélyhad, mivel a Rzeczpospolita védelmét szolgálja, a vesztfáliai békét nem sérti, a császár és a svéd király között eddig sem
volt, ezután sincs hadiállapot31- deklarálta a bécsi dokumentum.
A veszély egyáltalán nem múlt el a lengyelek, litvánok feje fel!l, hiszen II.
Rákóczi György egy gyors, téli hadjárattal akarta a radnóti szerz!dés bet"it valóra váltani. 1657 januárjában 18 ezer lovas, 5 ezer gyalogos élén átkelt a Kárpá30 C%0;@+*$A X.%F' =%<98*8 Y@+/E*'30%<% 1656-57 <<. NB,*, 1911. 107-116. Az ukrajnai
kozákság önálló, szuverén államteremtési kísérletér!l cikkezik legújabban az ukrán, hivatalos történetírás. Az új értékelést elindító munkák közül lásd:
#1(OIK, >. $. #HTJ$%N(>, >. #.: =%<98* Y@+/E*'3E0'-. #0[i.I`A0-F0Ii)BaABC F0+)+,). (&b-. 2-,)
NBï*, 1995., cT@(;<N, T. (.: ZiS*8&%9*8 9'./%@8$i( ' .%/i$'08 W0&8ï*' 1654-1657.
_.2)BA. 1-2. O`*i*, 1996., #1(OIK, >. $. - #HTJ$%N(>, >. #.: W0&8ï*#E08 *83i%*8/E*8
&+)%/G3i( XVII #$. (1648-1676) NBï*, 1999. '<;dIK, (. I. - _<=OIR, H. >.: R+$E@8*#E08
W0&8ï*8. NBï*, 1999. stb.
31 HHuStArchív, Bécs, Urkundenreihe, Repertorium I., XIV/1., Bd. 11. Nyomtatásban (újabban): Traktaty polsko-austriackie z drugiej po4owy XVII wieku (Opracowa3, wstVpem i przypisami
opatrzy3: WÓJCIK, Zbigniew) Warszawa, 1985. 31-37.
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tokon és lengyel földre lépett. Február elején 20 ezer kozák és 6 ezer vlach harcos csatlakozott még a fejedelem seregéhez.32
Rákóczi félszáz ezres hada, akárcsak X. Károly Gusztáv hadserege 1655-ben,
akadály nélkül vonulhatott Krakkó irányába, majd március 28-án ünnepélyesen be is vonult a városba, illetve a királyi várba, a Wawelbe. Április közepét!l
kezdve már X. Károly Gusztáv svéd király és II. Rákóczi György erdélyi fejedelem egyesített hadai folytatták a lengyelországi hadjáratot. Ez a hadjárat tulajdonképpen nélkülözte a csatákat, egy állandó helyváltoztatásra kényszerített
hadsereg ide-oda vonulgatásáról szólnak a jelentések. Nem is szólhattak másról, hiszen a lengyel, litván er!k továbbra sem vállalták fel a nyílt küzdelmet, a
bevált kis-háború taktikával érvényesültek. Hiába kergették az erdélyiek, a kozákok, a vlachok a létez!, majd nem-létez! ellenséget, a lengyelek mindig
egérutat nyertek. A hadisikerekre vágyó magyarok és kozákok csalódottságukban szinte egymással versenyezve pusztították a falvakat, el!szeretettel rabolták ki a templomokat és a kolostorokat.
A macska - egér játék Litvánia határán, a Nyugati-Bug folyó menti Bresztnél
ért véget. Hiába kapituláltak ostrom nélkül Breszt zsoldos véd!i 1657. május
17-én X. Károly Gusztáv és II. Rákóczi György el!tt, hiába élte meg gy!zelmes
pillanatként Breszt feladását Rákóczi, mert Carolus rex a kapituláció másnapján már lesújtó hírt közölt Rákóczival: elhagyja a lengyel hadszínteret, mert
Dánia hadat üzent Svédországnak, Brémát ostromolják a dánok. Rákóczi tiltakozása egyáltalán nem hatotta meg a királyt, csapatainak hátra arcot parancsolt, és a Bug mentén Varsó felé masíroztatta.
Az erdélyi fejedelem önálló katonai akció vezetésére képtelen volt, mindenben alávetette magát az északi gy!z!nek. Azzal áltatta magát, hogy Varsó tájékán beéri X. Károly Gusztávot és hadaik újraegyesülnek. Június 13-án, amikor
a svéd csapatok Thorn (Toru5) felé fordultak, Rákóczi döntéskényszerbe jutott.
Vagy folytatja egyedül a hadakozást, vagy minél kisebb veszteségekkel hazavezeti a demoralizálódás felé sodródó katonaságát. Az utóbbi lehet!ség mellett döntött, Pu3tusktól délre fordult és Varsó felprédáltatásával próbálta a harci szellemet helyreállítani. A következ! egy hónap a kétségbeesett menekülés
krónikája. A III. Ferdinánd császár halála miatt 1657. május 27-én megújított
bécsi szerz!dés értelmében I. Lipót Magyarország, Csehország királya, Ausztria
f!hercege a háború mihamarabbi befejezése érdekében a decemberi kötelezettséget jócskán túllépve, lovasságot, gyalogságot, tüzérséget magába foglaló 12
ezres segélyhadat küldött János Kázmér lengyel királynak.33 Ennek egy része a
Kárpátok hágóit !rizte, így a Lengyelországból való hazavonulás csak Moldva
32 SZILÁGYI: Erdély II. 273. Jan Wimmer lengyel hadtörténész Rákóczi koalíciós (erdélyiek,
vlachok, kozákok) seregét 40 ezer, alacsony harcérték" katonákból állónak véli. - WIMMER:
Wojsko polskie, 108. 110. A hadjárat eseményeit lásd: GEBEI Sándor: II. Rákóczi György lengyelországi hadjárata, 1657. Hadtörténelmi Közlemények 1992/2. 30-64. KÁRMÁN Gábor: Bellum iustum érvelések II. Rákóczi György háborúiban. Századok 2006/6. 939-971.
33 HHuStArchív, Bécs, Polonica 69. I. fasc. 36. f. 105-108.; Nyomtatásban: Traktaty polskoaustriackie z drugiej po3owy XVII wieku, 38-43.
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fel!l látszott megvalósíthatónak. Ez a lehet!ség is csak akkor, ha kozákföldön
szerzett friss csapatokkal kiegészül Rákóczi totálisan demoralizált serege. A
terv meghiúsult, mert a harcra képtelen és alkalmatlan seregét a lengyelek a
Déli-Bug fels! folyásánál bekerítették és II. Rákóczi György alig egy napos
trakta után, 1657. július 22-én az ukrajnai Czarny Ostrownál (Csornij Osztrov)
elfogadta a lengyelek diktátumait.34 A kis északi háború ezen epizódja - az erdélyiek számára tragédiája -, július 31-én teljesült be, amikor Kemény János
Trimbolnánál (lengyelül Trembowla, ma Terebovlja - Ukrajnában, Ternopoltól
délre, 30 km-nyire) a megmaradt sereggel együtt tatár fogságba esett.35
1657 szeptemberében Svédország az utolsó szövetségesét, a brandenburgi
választófejedelmet, porosz herceget is elveszítette. 1657. szeptember 19-én
Wehlauban (Welawa=Znamenszk, Oroszország) bécsi mediatorsággal egy
olyan lengyel-brandenburgi megállapodás született,36 amelyb!l a közvetít!nek
is komoly el!nye származott. Frigyes Vilmos poroszországi szuverenitásának
ellenértéke ugyanis, az I. Lipót magyar-cseh király császárrá választásához
nélkülözhetetlen brandenburgi szavazat volt.
X. Károly Gusztáv szövetségeseit!l megfosztva mégsem szenvedett vereséget. Villámhadjáratával tönkreverte Dániát (Koppenhágát bombázta a svéd
flotta) és megszerezte t!le Svédország legdélibb területeit, a Öresund szorost
északról ellen!rz! Sconiat (Skånet, 1658 - Roskilde-i fegyverszünet), amit 1660ban a koppenhágai békével annektált is.37 A svéd-lengyel, litván ellenségeske34 HHuStArchív, Bécs, Polonica 69 I. fasc. 36., f. 107-108.; MHHD XXIII. 552-559. GRONDSKI: Historia
belli 421-422., SZALÁRDI János: Siralmas magyar krónikája. (Sajtó alá rendezte, a bevezet! tanulmányt és a
jegyzeteket írta: SZAKÁLY Ferenc) Budapest, 1980. 372-373. Érdekességként egy lengyel kortárs elmarasztaló véleményét idézzük: Z4odziej WNgrzyn, szalony Rakocy, Pwierzbia4a do skóra, tNskno go by4o z pokojem zachcia4o
mu siN polskiego czonsku, który mu ktoP na zart schwali4, ze mia4 byO lepszego nizli wNgierski smaku. (A gonosz magyar, az !rült Rákóczi, nem fért a b!rében, s ahelyett, hogy békében maradt volna, megkívánta a lengyel
fokhagymát, amelyet valaki tréfából feldícsért neki, mintha az a magyar fokhagymánál jobb íz" lenne.) PASEK, Jan: PamiNtniki (Wydanie czwarte) Wroc3aw-Warszawa-Kraków, 1968. 7.
35 Erdélyi Történelmi Adatok IV. (Szerk.: SZABÓ Károly) Kolozsvár, 1862. 243-248.; KEMÉNY János: Ruina
exercitus Transsylvanici. IN: Kemény János és Bethlen Miklós m[vei (A szöveggondozás és a jegyzetek V.
WINDISCH Éva munkája) Budapest, 1980. 313-321. SZALÁRDI: Siralmas magyar krónikája, 377-382. stb.
36 HHuStArchív, Bécs, Polonica 70 I., cs. 36., f. 68-79.; @A,*AB/ Q,A,+.I. J.)+B/. '0+-0A., 121122.; Die Berichte des kaiserlichen Gesandten Franz von Lisola aus den Jahren 1655-1660. (Hg.:
PRIBRAM, A. Franz), Archív für österreichische Geschichte. Bd. LXX. Wien, 1877. 328-333. A wehlaui
békepaktum 10. cikkelye kimondta, hogy a vazallusság helyébe a választófejedelemnek és utódainak
a lengyel királlyal és utódaival, továbbá a Lengyel Köztársasággal érvényes örökérvény[ és felbonthatatlan szövetsége lép (in immerwährendem und unverletzlichem Bündnis). A szuverenitás gyakorlásának feltételeit az 5-9. articulusokban dolgozták ki: A brandenburgi választófejedelem, mint Poroszország hercege a lengyel királytól független uralkodó lett, miután a lengyel király a porosz herceget
vazallusi kötelékéb!l elbocsátotta. Törvényes egyenesági utód híján a lengyel király és a
Rzeczpospolita seniori jogviszonya Poroszország felett helyreáll. A ratifikációs okmányok brombergi
(bydgoszczi) kicserélésével (november 9.), valamint János Kázmér - Frigyes Vilmos személyes eskütételével a Rzeczpospolita állami létének egyik legkritikusabb szakasza lezárult.
37 Theatrum Europaeum. Theil VIII. Franckfurt am Mayn, 1667. - Rotschildischer Friedens XXVIII
cikkelye - 746-751. A koppenhágai béke XXXIV cikkelye - ua. 1378-1385. Dánia vereségét a III. és az
V. cikkely mindennél jobban kifejezi. Az el!bbi articulus az Öresundon való szabad áthaladást és a
vámmentes hajózást biztosítja, az utóbbi Scania és Bornholm szigetének átengedésér!l intézkedik.
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dés 1660-ban, az oliwai cisztercita kolostorban (ma: Gda5sk kerületében) május 3-án aláírt békeszerz!déssel ért véget, amely I. Lipót választott Császár
és Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelem, porosz herceg országaira,
mint a Rzeczpospolita szövetségeseire is vonatkozott.38 A kis-északi háborút
(másképpen: a második északi háborút) lezáró békék, amiket már a svédek, vandálok, gótok királyának halála után kötött meg az özvegy királyné Hedvig Eleonóra kormánya, Dániával szemben el!nyöket, a Rzeczpospolita és szövetségeseivel
szemben pozitívumokat és negatívumokat egyaránt tartalmaztak. Oliwa a háború el!tti viszonyoknak megfelel!en továbbra is Svédország tartományának ismerte el Livóniát (Rigával), Esztóniát (Revallal, Narvával), Ingriát
(Viipurival=Viborgggal), ám Svédország rákényszerült arra, hogy az oliwai békeszerz!dés részeként, a lengyel király és a brandenburgi választófejedelem Porosz Hercegségre vonatkozó külön megállapodását (24-30. §) elismerje.39 A békeszerz!dést aláíró felek mind de jure - mind de facto elfogadták a Porosz Hercegség (=Poroszország), mint szuverén állam, Brandenburghoz való tartozását.
Kétségtelen, hogy a kis északi háborúban politikai vereséget nem szenvedett a Svéd Birodalom, de gazdaságilag teljesen összeroppant. Már X. Károly
Gusztáv is érzékelte a háború fokozódó anyagi terheit, a sokasodó gazdasági
bajokat, ismerte az államadósság mértékét.40 Az önfinanszírozó háború teóriája
nem volt életképes, a háború költségeinek el!teremtésére a kölcsönök mellett
új, hatékony megoldást kellett találni. Célravezet! megoldásnak látszott az eladományozott koronabirtokok revíziója. A háború kell!s közepén, 1655 júliusában parancsot adott Herman Flemming kamaraelnöknek a megvalósításra.
(Nem kizárt, hogy az ötletadó maga Flemming volt!) Az 1604 óta koronától
szerzett birtokok és más természet" anyagi javak (kiváltságok, mentességek)
adományozásának körülményei felülvizsgálandóak, a donatiokra és a vásárlásokra vonatkozó dokumentumok újra érvényesítend!ek. Kett!zött figyelemmel kellett eljárniuk a Reductio-Kollegium tagjainak a bányavidékeket és a hajóépít! fában gazdag erd!ségeket érint! ügyekben.41 Komoly eredményeket
produkált a Kollegium az év végéig hátralev! hat hónapban. 476 birtokot szerzett vissza a királyi Bánya-Kollegium, 927-et pedig az Admiralitás számára.42
Az 1656. év kifejezetten balszerencsésnek mondható a reductio szemszögéb!l,
38 Theatrum Pacis, hoc est: Tractatuum atque Instrumentorum praecipuorum, ab anno inde
MDCXLVII. ad MDCLX. usque, in Europa initorum et conclusorum collectio. Pars I. // FriedensSchauplatz, Das ist: Alle die fürnemste Friedens-Instrumenta und Tractaten / so vom Jahr 1647. an / bis
auf das 1660. in Europa aufgerichtet und beschlossen worden. Nürnberg, Anno M.DC.LXXXIV. (Latin,
német nyelv" bilinquis kiadás) 613-658.; Theatrum Europaeum. Th. VIII. 1363-1375. (az oliwai béke
XXXVII cikkelye); PUFENDORF: von denen Thaten Carl Gustavs, Vierdtes Buch, 720-734.
39 Theatrum Pacis, 643-650. Theatrum Europaeum. Th. VIII. 1371-1374.
40 Közvetett adatokkal rendelkezünk Svédország államadósságáról: 1661. január 1-én
10.688.797 birodalmi tallér, 1662 elején 9.924.267 birodalmi tallér volt a hivatalosan kimutatott
adósság. Közli CARLSON, Friedrich Ferdinand: Geschichte Schwedens. Bd. 4. Gotha, 1855. 422.
(CARLSON: Geschichte Schwedens. Bd. 4.).
41 CARLSON: Geschichte Schwedens. Bd. 4. 207-209.
42 CARLSON: Geschichte Schwedens. Bd. 4. 211.
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alig 91 birtok került vissza a koronához.43 Viszont ebben az évben keletkezett
az a királyi levél (1656. október 10/20.), amely a XI. Károly-i nagy, átfogó, a
Svéd Birodalom valamennyi országára, tartományára kiterjed! reductio elméleti alapját lerakta. A Birodalmi Tanácshoz küldött levelében Carolus rex mindenkori célként és feladatként azt jelölte meg, hogy a svéd királyok a birodalom védelméhez elegend! jövedelmekkel rendelkezzenek.44 Ergo, a királyi jövedelmek gyarapítása a birodalom védelmének a garanciája.
A revíziós munka X. Károly Gusztáv örökségeként tovább folytatódott, szigorítottak a végrehajtás menetén. Már a nagykirály halálának évében, 1660-ban
átmenetileg felfüggesztették a hivatalnokokat és a katonai vezet!ket igen érzékenyen érint! adományozásokat, a más típusú adományok nagyságát 3 telekben (drei Hufen) maximalizálták. Tény, hogy 1660-ban csak 150, 1661-ben
mindössze 40 birtok visszavételével lett gazdagabb a kincstár,45 a jelent!s bevételek a békeid!k hajóforgalmából, illetve az export - importáruk vámtételeib!l
származtak. Amíg 1653-ban a kincstár a hajózási illetékekb!l 534.655 birodalmi
tallért kasszírozott, 1662-ben ugyanez a jövedelmi tétel már 1.094.803 tallérra kúszott fel.46 A stockholmi kiköt! forgalma is szemmel láthatólag megélénkült.
1659-ben a svéd f!város vasexportja alig 51.469 hajófontnyit (Schiffspfund= 400
svéd font=170 kg-ot) tett ki, egy év múlva 148.702 hajófont vas került kiszállításra
innen. 1659-ben 1323 last (Last=80 véka=2,909 m³=cca. 2600 kg) kátrány, szurok
hagyta el a Stockholmot, 1660-ban 5358 lastot rakodtak be a hajóépítésnél nélkülözhetetlen anyagból. A svéd kereskedelem már az els! békeévben pozitív mérleget produkált, 2.600.100 tallér értékben exportált, 2.501.500 tallérnyi árut importált.47 Az idegen keresked!társaságokat a svéd állam fokozatosan kiszorította
a legtöbb hasznot hajtó áruforgalomból, monopolizálta pl. a sóval, a dohánnyal,
a kátránnyal való kereskedést, kedvezményekkel ösztönözte a bányatevékenységet, az ércek (vas, réz, ezüst) kitermelését, azok állami és magán manufaktúrákban való feldolgozását. Amíg a svéd vasipar 1636-ban 20.870 hajófont nyersvasat
állított el!, öt évvel kés!bb pedig 46.880 hajófontnyit, addig 1660-ban a vastermelés volumene elérte a 114.970 hajófontot. A Sala-i ezüstbányák újra termeltek,
1665-ben 7.122 font ezüstöt nyertek ki az ércekb!l, a Falun-i rézbányák 1663. évi
produktuma kb. 15.000 hajófontnyira taksálható.48
Az 1660-ban elindított folyamatokat - a koronabirtokok növelése, az állami
szerepvállalás fokozása a gazdasági életben - 1673. márciusában nagyobb sebességre váltotta a nagykoráságát elér!, az önálló uralkodását ekkor megkezd!
CARLSON: Geschichte Schwedens. Bd. 4. 216.
CARLSON: Geschichte Schwedens. Bd. 4. 214.
45 CARLSON: Geschichte Schwedens. Bd. 4. 426. - Hufe = tájegységenként változó, 7-15 hektárnyi terület.
46 Az adatokat közli: CARLSON: Geschichte Schwedens. Bd. 4. 431.
47 Az adatokat közli: CARLSON: Geschichte Schwedens. Bd. 4. 431. oldalon és a 431. oldal 2.
lábjegyzetében. A mértékegységek beazonosítása a Brockhaus Konversationslexikon (14. Auflage)
megfelel! köteteivel történt.
48 Az adatokat közli: CARLSON: Geschichte Schwedens. Bd. 4. 435. oldalon a 2. lábjegyzetben, 436.
43
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XI. Károly (1655-1697, uralkodott: 1660-1697, önállóan 1673-1697). Tíz napja
kormányozta egyedül az országot, amikor a félig-meddig létez! ReductioKollegiumot intenzív munkára fogta. A Kollegium aktív és sikeres tevékenységére utalnak a számok, miszerint a testület 1673-1680 között 4389 telket
203.010 birodalmi tallér értékben foglalt le és konfiskált el a Korona javára.49
Ezt a summát, de még a Franciaországtól kapott subsidiumokat is a Dánia elleni háború (1675-1679) mind felemésztette, úgyhogy 1680-tól a birtokok visszavétele (a reductio) újabb szakaszába lépett. A legdurvábban Livóniában zajlott
a birtokrevízió, a svéd hely!rségek a legkegyetlenebbül letörték a kibontakozó
nemesi ellenállást.50 A nemesi hatalom és társadalmi súlyának letörése sikeresen megvalósult a reductio évtizedei során (1655-1700), hiszen a birtokállomány 72%-os részesedése (1650) 1700-ban 33%-osra csökkent, a szabad parasztság 31,5%-os és a korona 35,5%-os birtokaránya mellett.51 Egyébként a
reductio programja közel 2 millió birodalmi tallért biztosított a kincstárnak.
Svéd- és Finnországból 700 ezer, Livóniából 543 ezer, Bréma-Verdenb!l 200
ezer, Ingriából 188 ezer, Esztóniából 155 ezer, Skoniaból (Skåneból) 85 ezer,
Pomerániból 66,5 ezer birodalmi tallért préselt ki a Reductio-Kollegium b!
négy évtized alatt.52
A szabad parasztság és a városi közösségek javára bekövetkezett (irányított)
változások állampolgári kötelességeket róttak a királyi alattvalókra. XI. Károly
parancsa a földrajzilag szomszédos adóközösségeket katonaállításra kötelezte. A
katonaköteles férfiak békeid!ben kötelez! katonai gyakorlatokon vettek részt, a
századonkénti és ezredenkénti taktikai fogásokat sajátították el. Nem a véletlen
m"ve volt, hogy a nagy északi háború (1700-1721) folyamán a létszámában mindig kisebb, de harcra tökéletesen felkészített svéd hadsereg a kétszeresháromszoros túler!vel szemben is diadalmaskodott. XI. Károly fiskális és katonaszervezési reformjai a Svéd Birodalom érdekeinek védelmére alkalmas, mind
szárazon, mind vízen (tengeren) akcióképes hadsereget teremtettek. Hangsúlyoznám a védelmi funkciót, a szárazföldi és tengeri hader! (utánpótlás szállítása, deszantegységek célterületre való juttatása) kombinált, összehangolt akcióit.
Amíg a szakirodalomban harmadik északi háborúként emlegetett küzdelemsorozatban a védekezés stratégiája dominált, addig a svéd hader! sikereket produkált, de 1704 után, amikor XII. Károly, az utolsó viking király egyre jobban belebonyolódott a lengyel ügyekbe, érzékeny veszteségeket szenvedett.
Az északi háború els! éveiben úgy t"nt, hogy a svédellenes koalíció (Dánia,
Rzeczpospolita, Oroszország) totális vereséget szenvedett, hiszen a háborút kirobbantó lengyel király, II. (Wettin) Er!s Ágost (1697-1733) f!városaiban,
Varsóban is, Krakkóban is svéd hely!rségek állomásoztak (1702). Az orosz félre pedig Narvánál (1700) mért katasztrofális csapást a harci tapasztalatokkal
CARLSON: Geschichte Schwedens. Bd. 4. 579.
WITTRAM, Reinhard: Baltische Geschichte. Die Ostseelande: Livland, Estland, Kurland (11801918). München, 1954. 102-104. (Patkul, Johann Reinhold livóniai nemes szervezkedése).
51 Az adatokat közli: SCOTT, Franklin D.: Sweden. The Nations History. Minneapolis, 1977. 219.
52 SCOTT: Sweden, 219.
49

50
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alig rendelkez!, fiatal, 18 éves XII. Károly.53 A katonai gy!zelmek viszont csak
arra voltak elegend!ek, hogy a Rzeczpospolita egysége megbomoljon. A lengyel-litván állam két nagy, ellenséges, svédpárti (varsói konföderáció) és
oroszpárti (sandomierzi konföderáció) tömörülésre szakadt 1704-ben, két királlyal az élen. Ugyanis XII. Károly királycsináló szerepének következtében a
varsói konföderáció II. Er!s Ágostot detronizálta, helyébe a pozna5i vajdát,
Stanis3aw Leszczy5skit választotta, és 1705-ben meg is koronázta.54 A nemzetközi konfliktus lengyel polgárháborúval súlyosbodott, de az alapvet! problémát, a svéd nagyhatalmi pozíciók meg!rzését, csak Oroszország térdre kényszerítésével lehetett elérni. Például Szent-Pétervár 1703. évi megalapítására,
Narva 1704. évi elvesztésére, Ingria orosz kézre való kerülésére az igazi, csattanós választ csak I. Péter hadainak a szétzúzásával lehetett adni. Végülis, a Baltikum biztosítása egy oroszországi hadjárat kimenetelét!l függött. A dilemmát
fel kellett oldani. Vagy, óriási áldozatokat hozva visszahódítja az elvesztett
Ingriátére, de siker esetén is, Ingria hátországa Oroszország fel!l továbbra bizonytalan marad, vagy I. Péter cárt a saját országában, II. Er!s Ágosthoz hasonlóan kapitulációra bírja. Az utóbbi mellett döntött, a hadjárat célját pedig ekképpen deklarálta: goszudarsztvo carszkoje na Polszkoje osznovanyije ucsregyit55
(a cári országot Lengyel alapokra helyezni - kiemelés t!lünk - G. S.).
Észak Nagy Sándora biztos volt a sikerben, mert hadseregének harcértékét
messze többre becsülte, mint az ellenségét, de azzal is számolt, hogy Oroszország uralkodóját a svéd sikerek hatására a cári alattvalók elhagyják.
A svéd hader! gyorsan felvonult az orosz hadszíntérre, 1707 !szén átmasírozott Lengyelországon, 1708 január végén, az id!járási viszontagságok ellenére, XII. Károly már a litván határvárosban, Grodnoban rendeztette be a szálláshelyét. Egy fennmaradt 1708. február 4-i létszám kimutatás szerint, a király hadában 16.200 gyalogos, 12.500 dragonyos és 8.450 lovas húzott zsoldot a központi pénztárból, valamivel többen, mint 37 ezren.56 Ennek az 1707 augusztusa
53 \;&*8/ '/' Q%9+**8( B8.'#08 ... '@.+&8$%&8 Q+$&8 H+/'0%<% # 1698 <. 98S+ 9% B80/GD+*'(
]+-,$89#0%<% @'&8. _.2)` 1. #.A/)-J,),+DG+Q, 1770. 25-27. - Az orosz kapituláció súlyosságát
érzékeltessük az orosz veszteségekkel: 4 db. 30-fontos, 26 db. 18-24-fontos, 33 db. 6-12-fontos, 50
db. 3-fontos tábori ágyú, 25 db. 2-3 pudos mozsár, 7 db. nehézágyú - svéd hadizsákmány lett. I.
Péter cár 79 orosz tábornoka és f!tisztje svéd hadifogságba esett. Narvánál az ostrom idején kb.
6000 cári katona veszítette életét. A narvai és az északi háború kezdeti szakaszának eseményeir!l
lásd még a Magyarországon kevésbé ismert, az idevágó orosz szakirodalom alapvet!, archív anyagokkal gazdagon dokumentált feldolgozásait: Q'#E@8 ' :;@8<' '@.+&8$%&8 Q+$&8 H+/'0%<%.
#.A/)-J,),+DG+Q, ). 1. 1887. '(O&N(> &.&.: C+(8*'( Gyejanyija Q+$&8 H+/'0%<%. 102/*., 1788.
R('(#O(>#N&K 1. 1.: Q?$& I. Z8$+&'8/A 0 :'%<&8^''. $. IV. 102/*., 1948., RT#N;(>%eK
O. '.: 1;##08( 8&@'( ' ^/%$ ) XVIII )+0+. 102/*., 1958. stb.
54 GEBEI Sándor: Az 1704. évi lengyel konföderációk és a szécsényi konföderáció. IN:
BAGYINSZKI Istvánné - BALOGH Zoltán (szerk.): Rákóczi állama Európában. Konferencia a
szécsényi országgy"lés 300. évfordulója emlékére. 2005. szeptember 15-17. Szécsény. Salgótarján, 2006. 42-66.
55 JB2`Z. B DGZ.QB BZF,+.)0+. J,)+. >,IB/0Q0. #.A/)-J,),+DG+Q, 1912. ). VI. 462.
56 WIMMER, Jan: Wojsko Rzeczyposplitej w dobie wojny pó4nocnej (1700-1717) Warszawa,
1956. 324.
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óta állandóan masírozó seregnek a Nyeman folyó parti Grodnoban sem volt
megállása. XII. Károly "zte-hajtotta !ket egyre keletebbre.
Az utánpótlási vonalaktól egyre inkább elszakadó XII. Károly az ukrajnai
kozákságnak és Iván Mazepa hetmannak kulcsszerepet szánt terveinek megvalósításában. Mazepától nemcsak élelemre és él! er!re számíthatott a katonakirály, hanem ! volt az a személy is, aki a krími kán és a török szultán felé a kapcsolatot jelentette. Rajta keresztül aktivizálhatta az iszlám világot az Oroszország elleni hadjáratához. Mindezek fejében nem sajnálta t!le a litván nagyfejedelemmel egyenrangúsított ukrajnai nagyfejedelem címet, és a kijevi, a
csernyigovi, a braclavi vajdaságokból kialakítandó nagyfejedelemséget sem.57
Az orosz seregek - a szmorgonyi haditanácson született döntés értelmében nem menekültek a svédek el!l, hanem lépésr!l - lépésre hátráltak, az el!renyomuló svédek haladását pedig minden eszközzel (kis háborúval = rajtaütésekkel, falvak, városok elpusztításával, élelmiszer-, takarmány utánpótlás eltüntetésével stb.)
lassították. Az 1708-1709-ben is orosz földön telel! svéd király politikai célkit"zései
és a hadseregr!l való mindennapi gondoskodás között óriási szakadék tátongott.
Az 1709. új esztend! els! napjaiban a svéd sereg a csontig hatoló hideg ellenére
végeláthatatlan, széles mez!kön folytatta dél felé az útját. Nem egy útitársunk lovaglás közben fagyott meg, némelyeket a kocsikon és a szekereken találtak holtan, 58 - olvashatjuk a hadjárat egyik résztvev!jének naplójában. Az oroszok minden oldalról
zaklatták az egyre apadó hadsereget, a gy!zelmekhez szokott svéd ezredek alig 6700 f!sek voltak, az egész had már csak 20.000 embert számlált.59 A svédekkel keletr!l (a Moszkva irányt fedezve) párhuzamosan, dél felé mozgó orosz seregek
Poltava ostromával, pontosabban szólva, ostromolgatásával foglalkozó XII. Károly
táborával átellenben, a Vorszkla folyó balpartján gyülekeztek. Itt döntött I. Péter
cár arról, hogy az éhezést!l és az egyéb fizikai megpróbáltatásoktól teljesen legyengült, lerongyolódott svéd hadsereget megsemmisíti.
XII. Károly, a nagy hódító osztozott katonái sorsában, személyes példaadással lelkesítette harcosait. Hadifegyelmében megroppant seregét, ahol a katonák
egyre hangosabban Kenyeret vagy halált! követeltek a királyuktól, még egy
utolsó, mindent eldönt! rohamra vezényelte. Igen, XII. Károly kezdeményezte
a csatát, hiszen ! is katonáihoz hasonlóan gondolkodott: többre tartotta a tisztes halált a csúfos és a nyomorúságos életnél.60 A támadás 1709. június 27/július 8án éjszaka, 2 órakor indult meg, de a meglepetés erejére alapozott csataterv
kudarcba fulladt. Az oroszok els! és második sáncánál kialakult csatazaj beria57 Lásd Mazepa szerepér!l: KRUPNYCKYJ, Boris: Hetman Mazepa und seine Zeit (1687-1709)
Leipzig, 1942., MACKIV, Theodor: Ivan Mazepa. Hetman der Heiligen Römischen Reiches (1639-1709)
München, 1984., SUBTELNY, Orest: Mazepa, Peter I and the Question of Treason. Harvard Ukrainian
Studies 1978/2. N(#H(1$;(> %. &.: Z8B+.8. 102/*., 1992. (az 1905. évi kiadás reprintje),
J$>OT%N( #. (.: ")8* Z8B+.8. NB,*, 2003. stb.
58 KRMANN, Dániel: Küldetésem története (1708-1709). Itinerarium. Budapest, 1984. 83.
(KRMANN: Itinerarium).
59 Theatrum Europaeum. Theil XVIII. Franckfurt am Mayn, 1720. 295.
60 KRMANN: Itinerarium, 112.
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dóztatta az egész orosz hadsereget. Noha a svédek reggel 5 órára jelent!s veszteségekkel kijutottak az oroszok zárvonala mögötti síkvidékre, de az orosz f!tábor 72 ágyúja kartácstüzet zúdított az el!renyomuló lovasságra és gyalogságra. Az ágyúk hatótávolságán kívül újra rendez!d! svéd gyalogság és lovasság
kilenc órakor újra támadásba lendült. A csata dönt! fázisa két óra alatt, 11 órára már be is fejez!dött. A svéd elitalakulatok (upplandi, nylandi, kalmari, a királyi gárda stb.) egymás után véreztek el a poltavai csatamez!n. Az elesettek
számát 8-10.000-re mondták, a fogolylistán 2.977 svéd katona neve szerepelt. A
csatában használt és a l!porhiány miatt nem üzemeltetett svéd ágyúpark, megszámlálhatatlan kézifegyver, 137 hadizászló, lobogó, hadijelvény, a Poltavánál
hátrahagyott 3.000 málhásszekér orosz hadizsákmány lett. Az oroszok 1.135
halottal, 3.270 sebesülttel fizettek a gy!zelemért. Olyan gy!zelem született
Poltavánál - hangsúlyozta a frissiben összeállított orosz jelentés -, amelyhez hasonlót csak kevesen láttak és hallottak.61
A poltavai gy!zelem minden kétséget kizáróan Európára szóló diadal volt,
Oroszország nemzetközi karrierje tulajdonképpen itt kezd!dött - hangzik az
általánosan elfogadott vélemény. Úgy gondoljuk, hogy ezt a kijelentést finomítani szükséges. Hiszen, ami a szárazföldi diadalt illeti, azt Poltava, a tengeri diadalt pedig az 1714. évi Hangö-udd ('.AQG))62 jelenti az oroszok számára. I. Péter cár országa nemcsak szárazföldi, de tengeri nagyhatalom is lett. A Baltitenger feletti uralom, a tengeri kereskedelem ellen!rzésének jogosítványa
Svédországtól Oroszországhoz került, a koraújkor skandináv vasbirodalma
helyébe az Európába betört Orosz Birodalom lépett.
A nagy északi háborút lezáró béketárgyalások a finnországi Nystad
(Neistadt) városában 1721. augusztus 30-án befejez!dtek, a békeszerz!dést és
ahhoz tartozó külön cikkelyt a tárgyalófelek ezen a napon elfogadták, aláírták,
lepecsételték. Svédország teljes vereségét és kiszolgáltatottságát tükrözik a békepontok.63 Ennek a szárazon és vízen egyaránt érvényes és sérthetetlen békének 1.
articulusában a másfél évszázada egymással viaskodó felek örök barátságukat
deklarálták, ünnepélyesen megfogadták a jelenlegi és a jöv!beni uralkodók, országaik, alattvalóik nevében azt, hogy a békét semmilyen körülmények között fel
nem bontják, nem sértik meg, semmilyen katonai, politikai szövetséghez nem
csatlakoznak, ami a másik fél ellen irányulna. Minden további articulus ebben az
1. cikkelyben rögzített nemes cél érvényre juttatását szolgálta. Tételesen felsorolták a Svéd Birodalomtól Oroszországhoz csatolt, egykori svéd tartományokat
61 A poltavai csata részletei GEBEI Sándor: 1709. június 27 (július 8.) - Poltava cím" cikkében.
Hadtörténelmi Közlemények 2009/4. 928-935. SERCZYK, W3adys3aw: Po4tawa 1709. Warszawa,
2004. 134-136. Theatrum Europaeum. Theil XVIII. 301. JB2`Z. B DGZ.QB BZF,+.)0+. J,)+.
>,IB/0Q0. IX/1. 102/*., 1950. 262-264. 274-275.
62 Hangö-udd (finnül: Hanko-félsziget, oroszul: '.AQG))- tengeri ütközet, amely tulajdonképpen a Rilax-i (Riilahti) fjordban zajlott 1714. július 26-27/augusztus 6-7-én a svéd az orosz flották
között. A gályákból és vitorlásokból álló flották összecsapásáról, térképekkel illusztrálva, lásd:
N;(H(> J. $.: R8*<;$#08( :8$8/'( 1714 <. #JD, 1996. 88-161.
63 http://www.hrono.info/biograf/bio_k/karl12sved.html (2010.01.05.)
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(Livónia Rigával, Esztónia Revallal (Tallinnal), Ingria (a Ladoga-tóig), Karélia
egy része Viipurival (Viburggal), Özel, Dagö szigeteket és a Reval - Viipuri városok között fekv! kisebb szigeteket. A nevesített tartományok, városok, szigetek
lakosságát a svéd király feloldozta h"ségesküje alól, cári alattvalóságba bocsátotta !ket, de a svéd királyoktól nyert kiváltságaik, szabadságjogaik változatlanul és
csorbítatlanul érvényben hagyásával. Azok a livóniai, esztóniai és a felsorolt szigetekr!l való katonák vagy civilek, akik a békekötés idején a svéd királynál, vagy
svéd területen tartózkodtak, de haza kívántak térni, szabadon megtehették, a cár
nevére letett h"ségeskü ellenében birtokaikat visszakaphatták. Az általános amnesztiát, mindenkire, egyháziakra, világiakra, nemesekre, nem-nemesekre kiterjesztették, ami a hadifoglyok szabadon bocsátását is magába foglalta. A béke
örökérvény[ségét szolgálta a kereskedelmi szabadság deklarálása, a tengeri, folyami és szárazföldi kereskedelem feltételeinek rögzítése, a biztonságos közlekedés, hajózás, szállítás, postaforgalom, követjárások garanciáinak elfogadása.
A békeszerz!dés külön cikkelye Oroszország 2 millió jefimki (= ezüsttallér)
fizetésének a módjáról intézkedett. Oroszország 4x500.000 jefimki részletekben
kötelezte magát a fizetésre, 1722 folyamán 1 milliót, 1723-ban 500 ezret, 1724
szeptemberében az utolsó részletet. A pénzösszegek átadása, letétbe helyezése
történhetett Hamburgban, Amszterdamban vagy Londonban.64
Svédország történetében az 1721-es Nystad-i béke egy korszakhatár végét jelöli.
Minden vonatkozásban (gazdasági, politikai, mentális) fordulóponthoz érkezett el
a skandináv ország. Ez a Svédországtól kikényszerített béke a kora-újkori Svéd Birodalom széthullását eredményezte, a nagyhatalmiság fénykorát egyszer s mindenkorra lezárta. A svéd politikai elit igen rövid id! alatt kijózanodott, a
Dominium maris Baltici eszméjével örökérvény"en leszámolt. Svédországban
nemcsak a béke, hanem a reálpolitizálás id!szaka is beköszöntött.

64 http://www.hrono.info/biograf/bio_k/karl12sved.html (2010.01.05.) - Az articulus nem
említi, hogy kompenzációként vagy jóvátételként formálhatott igényt Svédország az összegre. Viszont az sem kizárt, hogy pl. a szigetek adás - vételét bonyolították le ilyen összegben.
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Gergely Jen!

A

A katolikus egyház és a protestáns pátens

neoabszolutizmus idején, 18491866 között egyik keresztény
felekezet sem ismerte vagy gyakorolta az interkonfesszionalizmust,
vagy az ökumenizmust. A hivatalos katolikus egyház a
protestánsokat eretneknek tekintette. Az egymás iránti tolerancia hiánya
azonban nem jelentette azt, hogy adott esetben a közös, vagy közösnek vélt
ellenféllel, ellenséggel szemben érdekeik találkozhattak.1
A forradalom és a szabadságharc, majd annak leverése az egyházon belül is
kaotikus állapotokat teremtett. Ehhez jött még az a bécsi terv is, hogy Magyarországot
az oktrojált olmützi alkotmány értelmében az összmonarchiába olvasszák, és ennek
érdekében a magyar katolikus egyházat is a birodalmi egyházhoz igazítsák, azaz minden
különállását, privilégiumát megszüntessék  állapítja meg a neves
egyháztörténész, Adriányi Gábor.2 A szabadságharc leverését követ!
megtorlás, ha nem is azonos mértékben, de egyaránt irányult a nemzetinek
bizonyult református egyház ellen, az evangélikus felekezet ellen épp úgy,
mint a katolikusok vagy az izraelita felekezet ellen. A dinasztiához h", s vele a
magyarok ellen szövetkez! szerb és román ortodoxiát viszont épp úgy
megjutalmazták ekkor szerzett érdemeikért, mint a görög katolikusokat vagy a
horvát latin szertartású katolikus egyházat.
Az öt görög katolikus püspök közül csak egynek, Leményi János fogarasi
püspöknek kellett lemondania 1850-ben, miután 1849-ben elítélték. A nagy
többségében román, kisebb mértékben ruszin görög katolikusok jutalma volt,
hogy 1853-ban Bécs javaslatára a pápa felállította a gyulafehérvárfogarasi
görög katolikus érseki tartományt s kivéve az esztergomi érsek joghatósága
alól, alája rendelte a nagyváradi és az ugyanekkor felállított szamosújvári és
lugosi püspökségeket.
Ugyancsak 1853-ban került felállításra a horvát katolikus egyház számára a
zágrábi érseki tartomány, amelybe a zengg-modrusi, a boszna-szerémi
(diakovári) latin, és a körösi görög katolikus püspökség került. Ezáltal a horvát
egyházat is kivették Esztergom joghatósága alól. Ezek az egyházszervezeti
lépések is a magyar állam széttagolását célozták, és Magyarország
hercegprímásának, az esztergomi érseknek hosszú és kemény küzdelmeket
kellett folytatnia mind Béccsel, mind Rómával prímási jogainak ezek fölötti
érvényesítéséért, holott a felállításukról szóló pápai bullák semmit mondtak a
1

A vonatkozó, a munkában máshol nem idézett szakirodalom jegyzéke: ADRIÁNYI, Gabriel:
Geschichte der katholischen Kirche in Ungarn. 2004. Köln-Weimar-Wien, 180204. BALOGH
Margit  GERGELY Jen!: Egyházak az újkori Magyarországon 17901992. Adattár. Budapest,
1996. 34-109. CSÉFALVY Pál: Scitovszky IX. János. IN: BEKE Margit (szerk.): Esztergomi
érsekek 10012003. 370375. Révész Imre munkái a pátens korából (18591860). Sajtó alá rendezte
RÉVÉSZ Kálmán. Budapest, 1900.
2 ADRIÁNYI Gábor: Scitovszky és Simor érsekek harca a prímási jogokért. IN: BÁRDOS István és
BEKE Margit (szerk.): Ministerio. Esztergom, 1998. 29. ADRIÁNYI: (1998)
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prímási jogok megszüntetésér!l, a harmadfokú prímási szentszék
m"ködésér!l.
A magyarországi ortodox egyház 1864-ig a karlócai szerb metropolitapatriarcha irányítása alatt állt. A szerb és román magatartás jutalmaként 1864ben a király felállította az önálló karlócai szerb patriarchátust, amelybe 6
püspökség tartozott. Ugyanekkor állították fel a nagyszebeni román ortodox
metropóliát, amelyhez két püspökség, az aradi és a karánsebesi tartozott.
A korábban kinevezett püspökök közül 1848 áprilisa el!tt, 184748-ban hat
püspök hunyt el: Kopácsy esztergomi érsek, Pyrker László egri érsek, továbbá
a gy!ri, a székesfehérvári, a kassai és a szepesi püspökök. A megüresedett
stallumok egy részének király általi betöltésére a Batthyány-kormány idején
került sor. A magyar püspökök nagy része vagy aktívan a forradalom és
szabadságharc mellé állt, vagy semleges maradt. A Batthyány-kormány
lemondása után is h" maradt Kossuthékhoz Horváth Mihály kinevezett
csanádi püspök, a Szemere-kormány kultuszminisztere, Lonovics József
korábbi csanádi püspök, ekkor kinevezett egri érsek, Jekelfalussy Vince
kinevezett szepesi püspök, Rudnyánszky József kinevezett besztercebányai
püspök. Az új esztergomi érsek prímásnak a király az addigi szatmári
püspököt, Hám Jánost nevezte ki, aki azonban 1849 elején lemondott és
szembefordult a szabadságharccal. Az ugyancsak V. Ferdinánd által kinevezett
Karner Antal székesfehérvári püspök pedig el sem foglalta püspökségét.
Horváth, Lonovics és Jekelfalussy el is foglalták tisztüket, ám egyik, V.
Ferdinánd által kinevezett f!pap sem nyerte el a pápai praeconisatiót. A régi
püspökök közül els!sorban Bémer Ferenc nagyváradi püspök állt ki a
szabadságharc mellett.
Voltak olyan katolikus f!papok is, aki eleve szembefordultak a
forradalommal és szabadságharccal. A kormány, majd a Honvédelmi
Bizottmány hazaárulónak nyilvánította és lemondatta gróf Zichy Domonkos
veszprémi püspököt, a Bécsbe távozott Scitovszky János pécsi püspököt, a
Jellesicsot támogató Haulik György zágrábi püspököt és 1849-t!l Hám János
esztergomi érseket.
A bukás után a nem praeconizált püspököknek  az 1849-ben gy!ri
püspökké kinevezett Karner Antaltól eltekintve  le kellett mondaniuk. Hám
érsek lemondása után visszatérhetett Szatmárra. A f!b"nösnek tartott Horváth
Mihály emigrációba menekült. Bémer Lászlót Haynau hadbírósága el!bb
halálra ítélte, majd azt 20 évi vasban eltöltend! fogházra változtatta.
Rudnányszky püspököt 6 év várfogsága ítélték. Lonovics és Jekelfalussy
lemondása után kegyelemben részesült, és ausztriai kolostorokba szám"zték
!ket. Bémer és Rudnyánszky érdekében az új hercegprímás, Scitovszky János
és a bécsi pápai nuincius határozottan felléptek, így !k is a börtön helyett
szám"zetésbe kerültek. A 19 latin szertartású katolikus püspök közül 1848
1852 között mindössze 6 maradt a helyén. Közülük hárman 185152-ben
meghaltak (a kalocsai érsek, a szombathelyi és az erdélyi püspök). Ugyancsak
hárman el!reléptek: Scitovszky pécsi püspökb!l esztergomi érsek, Bartakovics
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Béla rozsnyói püspökb!l egri érsek, és Kunszt József kassai püspökb!l kalocsai
érsek lett. 1852-ben az erdélyi püspökséget pedig Haynald Lajos nyerte el.
Ezek után mondhatnánk azt, hogy a katolikusok a saját bajaikkal voltak
elfoglalva épp úgy, mint a protestánsok. A közhiedelemmel szemben ugyanis
1849-t!l a katolikus hierarchiát igencsak súlyos megtorlások érték, az 1848
el!tti püspöki kar 18511852-re teljes egészében kicserél!dött.
A bécsi udvar politikai célja a birodalom egységének er!sítése, ennek
érdekében Magyarország különállásának meggyengítése, az Osztrák
Császárság egyik tartománya szintjére történ! süllyesztése volt. Ennek a célnak
rendel!dött alá egyházpolitikája is. 1849. április 30-án Bécsben megkezd!dött a
birodalmi püspöki értekezlet, amelyen magyar részr!l Scitovszky, a horvát
egyház részér!l Haulik vett részt. A püspöki konferencián a bécsi hercegérsek
Rauscher bíboros elnökölt. Ez a megbeszélés már el!re vetítette az udvar célját:
egységes, birodalmi katolikus egyházi szervezet létrehozását a bécsi érsekkel
az élen, ami magától értet!d!en együtt járt volna a magyarországi katolikus
egyház különállásának, !si jogainak és önállóságának a felszámolásával.
Hám János kinevezett esztergomi érsek prímás 1849. július 17-i lemondása
után Ferenc József 1849. július 21-én a szlovák származású, feltétlenül udvarh",
aulikus Scitovszky Jánost nevezte ki esztergomi érseknek és Magyarország
hercegprímásának. Róma is gyorsan praeconizálta, és 1850. január 6-án már
elfoglalhatta magas hivatalát. Els! gondja az volt, hogy megmentse Lonovics,
Rudnyánszky és Bémer püspökök életét, de többször közbenjárt a királynál és
a nunciusnál az Aradon fogva tartott tábornokokért is. Scitovszky 1850.
augusztus 25.-re Esztergomba titkos püspöki értekezletet hívott össze, amelyen
három érsek és 13 püspök vett részt, azonban Haulik György zágrábi
püspökön kívül a többi horvát püspök meg sem jelent. Kiderült, hogy a horvát
egyházf!k nem tartják magukat a magyar püspöki kar tagjainak, hanem a
szeparáció elkötelezett hívei. Az érsek hangsúlyozta a Horvátországra,
Szlavóniára és Dalmáciára is érvényes prímási jogait, vagyis minden olyan
püspökség felett, amely a Szentkorona országaihoz tartoznak. Az elszakadási
kísérletek mögött Bécs állt, hogy Magyarországot osztrák tartománnyá
süllyesszék. Ferenc József szerette volna birodalmát vallásilag is Bécs
központúvá tenni, ezáltal megsemmisítették volna a magyar prímás !si jogait.
Scitovszky minden lehetséges úton igyekezett ezt meggátolni, bizonyítva, hogy
a Szentszék ismételten elismerte a magyar prímási jogokat, továbbá hogy a
magyar alkotmányban és közjogban is ez az egyik legels! méltóság.
Ugyancsak a neoabszolutizmus érdekeit szolgálta az 1855-ben kötött osztrák
birodalmi konkordátum. Ez szakított a jozefinista egyházpolitikával, és
lényegében államegyházi státust biztosított a katolikusoknak, politikai célja
pedig a központi, abszolút kormányzat er!sítése volt. Mint ilyen tehát
ellentmondott a magyar áprilisi törvényeknek, amelyek felszámolták a
katolikus egyház államegyház voltát és megteremtették a bevett felekezetek
koordinált rendszerét. A konkordátum magyar közjogi értelemben is sérelmes
volt, mert azt  ekkor nem lévén - a törvényhozás nem cikkelyezte be. (Amint
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erre 1867 után sem került sor.) Mint olyan tehát alkotmányjogi szempontból
Magyarországra nézve érvénytelen volt. Bonyolultabb volt a katolikus
f!papság helyzete és álláspontja. A konkordátum nem csak visszaállította,
hanem ki is terjesztette, meger!sítette a katolikus egyház jogait, pozícióit, és
szinte teljessé tette függetlenedését az államhatalomtól. Ez pedig a magyar
egyháziak érdekeinek is megfelelt. Végül is a f!papok elismerték a
konkordátum magyarországi érvényét, hiszen ez növelte az egyház szerepét és
pozícióit a világi hatalommal és más felekezetekkel szemben, ám ennek
áraként a birodalmi betagolódást is szolgálta. Ez pedig már ellentmondott a
magyar egyház érdekeinek. Ugyanis a magyarországi katolikus egyház soha
nem volt része az osztrák birodalmi egyháznak, korábban nem is létezett
valamiféle birodalmi püspöki konferencia. A magyar egyház, élén a
hercegprímással, a birodalmon belül a magyar különállás, a magyar államiság
egyik szilárd tényez!je volt és maradt. (Hiszen a nádor után az esztergomi
érsek prímás volt az ország második zászlósura.) Ezt a különállást 1848 el!tt
nem csak Bécs, hanem Róma is tudomásul vette.
Scitovszky a konkordátum el!készítése során többször is tárgyalt a
Szentszékkel, kérve, hogy az ne érintse a magyar prímási jogokat. Ugyanis az
1852-ben a konkordátumról szóló tárgyalások megkezd!dtek, és egyre
nyilvánvalóbb lett, hogy Bécs többek között a magyar katolikus egyház sajátosságainak,
különállásának felszámolására, és így a prímási jogok megszüntetésére is törekszik.3
Ezt megakadályozandó, Scitovszky 1854. december 8-án, Sz"z Mária
szepl!telen fogantatása dogmájának kihirdetésére Rómába érkezett. IX. Pius
pápa magánkihallgatáson fogadta, és semmi ellenvetést nem tett a prímás
jogaival kapcsolatban, kvázi azokat elismerte. Valójában azonban a
Szentszéknek, és f!ként Antonelli bíboros államtitkárnak a prímási jogok a
puszta címen kívül nem voltak ínyére, s nem mondtak le arról, hogy a leend!
konkordátummal ezt a célt is elérjék.
A hercegprímás néhány héttel a konkordátum aláírása el!tt emlékiratban
fordult a pápához, amelyben nyomatékosan kérte, hogy a tervezett vatikáni
osztrák megállapodás a magyar prímás jogait ne csorbítsa. Hiteles
dokumentumokkal bizonyította, hogy a prímások jogaikkal mindig is éltek, és
az nem puszta cím csak. Az osztrák konkordátum aláírására 1855. augusztus
18-án került sor Bécsben. A szerz!dés nyilvánvaló célja a katolikus egyház
birodalmi méret" meger!sítése, a jozefinizmus teljes felszámolása, és a
katolikus egyház lényegében államegyházzá tétele volt. Kimondvakimondatlanul azonban azt is célozta, hogy a katolikus egyházat birodalmi
méretekben egységesítse, a magyar egyház és f!papok 1848 el!tti jogait
eltörölje, a prímási jogokat sz"kítse és a primaciát formálissá tegye.
Magyarországon a f!papok, beleértve Esztergomot is, még azt is feltételezték,
hogy a magyar egyház különállásának felszámolása együtt jár a bécsi
hercegérsek patriarchátusi el!jogainak megvalósulásával.
3
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Expressis verbis a konkordátum szövege err!l semmit sem tartalmaz, de
annak funkciója közvetve mégis a magyar egyház önállóságának
felszámolására is irányult. Ennek megvédésében pedig a magyar f!papság
kell! egységet mutatott. 1856. április végén Bécsben birodalmi püspöki
értekezletet tartottak, amelyen 30 magyar f!pap jelent meg. Már maga a tény,
hogy ilyen konferenciára sor került, indokolttá tette a magyarok fentebb
ismertetett aggályait. Bár a tanácskozáson a konkordátum végrehajtása volt a
f! téma, a magyar f!papok teljes egyetértésben léptek fel jogaik védelmében.
A konkordátum aláírása után a bécsi nuncius részletesen beszámolt a
Szentszéknek annak magyarországi fogadtatásáról. Ebben már ! is elismerte,
hogy a prímási méltóság Magyarországon az alkotmány értelmében, amely most
hatályon kívül van, nagy jelent!ség" politikai méltóság volt, a második a nádor után. A
magyarok igen sokat adnak erre a prímási méltóságra, és úgy tekintik, mintha most is
létezne. Ha tehát a Szentszék bármit is ez ellen a prímási méltóság ellen tenne, azzal
kell számolni, hogy a magyarság újra felzúdul, az indulatok újra felhevülnek .4 A
nuncius a Szentszéknek azt tanácsolta, hogy a magyar prímást joghatóságától
ne fossza meg, de ne is er!sítse meg azokat. Róma azonban nem hallgatott a
jobb helyismerettel rendelkez! nunciusra. 185657-ben egy dekrétum
értelmében megszüntették a harmadfokú prímási fellebbviteli szentszéket.
Scitovszky ebbe nem nyugodhatott bele. 1860-ban, az Októberi Diploma
kiadása után vissza is állította a prímási f!szentszéket.
A katolikus egyház, a magas klérus és a lelkészked! papság, illetve a katolikus
vezet! államférfiak is kivették a részüket az 1850-es évek végét!l kibontakozó
nemzetei ellenállásból. A nagy egyházi ünnepek és aktusok kínáltak kell! alkalmat
az ilyen megnyilatkozásokra. A király 1867 el!tti magyarországi látogatásai során
minden alkalommal Esztergomban találkozott Scitovszky bíborossal, aki
következetesen magyarul tárgyalt az uralkodóval. Amikor 1856. augusztus 31-én a
prímás felszentelte az esztergomi bazilikát  amelyet Hild József fejezett be  az
ünnepségen megjelent az uralkodó pár is. A Salzburgban készült csodálatos
orgonán, zenekar és énekkar kíséretében itt hangzott el el!ször Liszt Ferenc ez
alkalomra írt Esztergomi miséje, a szerz! vezényletével.
Scitovszky és a f!papok jelent!s része az alkotmányos állapotok
helyreállítását óhajtotta. 1857. szeptember 3-án a prímás Pozsonyból vezette a
több tízezres zarándoklatot Máriazellbe, amelyen a f!papok mellett a katolikus
arisztokrácia konzervatív vezet!i is részt vettek. A búcsújárást Bécsben a
kormányzat elleni tüntetésnek nyilvánították. A magyar katolikus klérus nem
maradt távol az abszolutizmus elleni mozgalmaktól sem.5 Ennek háttérb!l a
mozgatói Scitovszky és Bartakovics egri érsek voltak.
A katolikus egyház, a f!papság az abszolutizmussal szemben nem kereste a
közös fellépést a protestánsokkal, így az 1859-es pátens elleni küzdelmükben
4

A nunciust idézi ADRIÁNYI (1998): 33.
LUKÁCS Lajos: A Vatikán és Magyarország 18461878. A bécsi apostoli nunciusok jelentései és
levelezése Magyarországról. Budapest, 1981. 125.
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sem. De Luca bécsi apostoli nuncius igencsak sérelmezte, hogy a magyar
f!papok minden megtorlás nélkül elt"rték, hogy papjaik tevékeny szerepet
vállaljanak még az 1859. szeptember 2-án kibocsátott protestáns pátens ellen
kibontakozó ellenzéki mozgalmakban is [...] A protestáns pátensben nem csak az
érintettek, de a legszélesebb közvélemény is újabb oktrojt, az abszolutizmus újabb
megnyilvánulását látta, és mint ilyet elítélte. Ebben az összefüggésben álltak protestáns
társaik mellé a katolikus papok és hív!k egyaránt.6 Ennek tudható be, hogy 1859
december közepén Pesten, az evangélikus egyházkerület gy"lésén a protestáns
szónokok Scitovszky prímást és Bartakovics érseket éltették.
1859. november 6-án tartotta a hercegprímás az esztergomi bazilikában
pappá szentelésének 50.-ik évfordulóját. Az itt elhangzott ünnepi beszédek,
els!sorban Bartakovics Béla egri érseké, nyílt fellépést hirdettek az
abszolutizmus ellen, és ünnepelték a bíboros prímási jogait. Bécsben már a
prímás és az egri érsek megintését fontolgatták. Esztergomban azonban már
felismerték, hogy a protestáns pátens kényszer" visszavonása az
egyházpolitikai helyzet változásának jele. Scitovszky megrovására nem is
került sor, hanem a hercegprímás könyvként adta közre a magyar prímási
jogokról szóló értekezését.
A katolikus papok és az arisztokrácia egy része tevékeny szerepet vállalt a
kormányellenes politikai mozgalmakban. Az is politikai demonstráció számba
ment, hogy 1860. április 30-án a pesti belvárosi plébániatemplomban az életét
önkezével kioltó Széchenyi István gróf emlékére maga a hercegprímás mondott
rekviemet. A politikai mozgalmakkal összefonódva, az évi Szent István napi
körmenetek országszerte nemzeti jelleg" megmozdulásokká váltak. Haynald
Lajos erdélyi püspök az 1860-as évek elején pedig nyilvánosan követelte
Magyarország és Erdély unóját, szembehelyezkedve a bécsi kormány megosztó
törekvéseivel. Bécs nyomására büntetésként a pápa fölmentette Haynaldot
tisztéb!l, és kárpótlásul címzetes érseknek nevezte ki.

6

LUKÁCS: 127. RÉVÉSZ Imre: Fejezetek a Bach-korszak egyházpolitikájából. Budapest, 1957. 29.
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Glósz József

A birtokviszonyok hatása Magyarország gabonamérlegére a 19. század
els! felében1

B

ár a gabonatermelés és a vele folytatott kereskedelem a 19. század
els! felében kibontakozó agrárkapitalista fejl!dés talán legfontosabb
hajtóereje volt, a téma történeti irodalmunkban meglehet!sen alulreprezentált, s f!ként az exportra, valamint az árak alakulására szorítkozik.
Ennek oka mindenekel!tt a forrásadottságokban rejlik: Míg a termelésr!l és
annak területi megoszlásáról viszonylag megbízható adatokkal rendelkezünk,
az árucserér!l csupán rendszertelen, hiányos információink vannak. A témával
foglalkozó történész számára így nem marad más, mint a helyben termett gabonát az ott él! lakosság szükségleteivel összevetve a táji munkamegosztásra
épít! kereskedelem volumenére következtetni. Számításaink szerint a települések szintjén jelentkez! deficit összesítve mintegy 17,6 millió pozsonyi mér!re (a
továbbiakban pm) tehet!, melyet természetesen más term!helyek többlete
kompenzált.2 Ugyanakkor a valóságban a hiány, illetve többlet nem területiközigazgatási egységek, hanem a háztartások szintjén jelentkezett, ezek átlagolt
gabonamérlege pedig elfedi az egyes családok helyzetének szociális különbségeit, s vele azt a körülményt, hogy termel!ként, vagy fogyasztóként vannak-e
jelen a gabona piacán. Reális kép kialakításához elkerülhetetlen tehát a vizsgálatok kiterjesztése a háztartásokra, s ehhez a birtokszerkezet vizsgálata nyújthat segítséget. Bár egy társadalom viszonyai sokkal összetettebbek annál, hogy
csupán egyetlen tényez!re, a tulajdonviszonyokra redukálhatnánk vizsgálatát,
témánk szempontjából most csupán ez, konkrétan a földbirtokviszonyok bírnak jelent!séggel. Arra kérdésre keressük az alábbiakban a választ: rendelkezik-e az adott réteg élelmiszerszükségletének, s ezen belül gabonaszükségletének el!állításához szükséges földdel, azaz háztartásának gabonamérlege hiányt, vagy többletet mutat-e.
Mint arra rámutattunk, a differenciált birtokstruktúrák által el!idézett, a
háztartások szintjén jelentkez! szufficitek és deficitek magukban foglalták
ugyan a táji adottságok eltéréseib!l fakadó területi hiányokat is, ez azonban
nem jelenti azt, hogy a két tényez! között egyirányú kauzalitás állt volna fenn.
A termelés helyi adottságai meghatározó befolyást gyakorolhattak a földesúri
allódiumok kialakulására, nagyságára, valamint a jobbágyföldekhez viszonyí1 A tanulmány a Magyarország gabonakereskedelme a 19. század els! felében cím", el!készületben
lév! monográfia egyik fejezete.
2 Lásd: GLÓSZ József: A gabonakereskedelem feltételrendszere Magyarországon a 19. század els! felében. A gabonatermelés. IN: CZOCH Gábor - HORVÁTH Gergely Krisztián - POZSGAI Péter (szerk.):
Parasztok és polgárok. Tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára. Budapest, 2008. 101-122. GLÓSZ
József: Területi hiány és felesleg Magyarország gabonatermelésében a 19. század els! felében. Korall 36. 10.
évfolyam. 2009. július 119-140. GLÓSZ József: A gabonakereskedelem feltételrendszere Magyarországon a
19. század els! felében. A hiány és felesleg területi mérlege. Települések. Aetas. Megjelenés alatt.
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tott arányára, de ugyanígy a paraszti gazdaságok méretére, az egyes háztartások telekhányadára is. Mostoha adottságú hegyvidéki területeken a szántóföldek sz"kössége és gyenge min!sége szabott korlátokat az allódiumok terjeszkedésének, illetve egy er!sen differenciált jobbágyi telekstruktúra kialakulásának, amelyben egy er!teljes, piacra termel!, jómódú paraszti rétegnek is helye
lett volna. Látni fogjuk ugyanakkor, hogy kis számban ugyan, de itt is léteztek
az önellátáson túllép!, piacra termel! gazdaságok. Az ellenpólust a term!földben b!velked! alföldi tájak, illetve a Dunántúl bizonyos területei képezték,
ahol volt tere a kiterjedt majorságok mellett akár több teleknyi szántón gazdálkodó jobbágybirtokoknak. Ennek ellenére az abszolút többletet produkáló térségekben is kimutatható a polarizált birtokviszonyoknak köszönhet!en az egyre növekv! birtoktalan réteg, amely megélhetésében más kenyerére szorult.
A területi-földrajzi adottságokat és a birtokviszonyokat egy harmadik tényez!, maga a lakosság kapcsolta össze. A hiány, illetve többlet fogalma nem a
terület nagyságához, adottságaihoz, hanem a rajta, bel!le él! népesség számához képest nyer értelmet, azaz a deficit e néz!pontból túlnépesedésként is definiálható. A szükségletek és lehet!ségek egyensúlya az árucserén, valamint a
munkaer! és szolgáltatások id!szakos exportján túl legegyszer"bben a bels!
vándorlás révén teremthet! meg  amennyiben rendelkezésre állnak olyan célterületek, amelyek adottságai jól kiegészítik az otthonukat elhagyók szül!földjét. A Felvidék és az Alföld e szempontból is kompatibilisek voltak. E népességmozgásnak az ország bels! gazdasági folyamataira gyakorolt hatása ellentmondásos volt. Egyrészt enyhítette a térségek közötti feszültségeket, az Alföldet a népességszám növekedése az intenzívebb gazdálkodás felé terelte, lehet!vé téve az Ausztriába irányuló gabonaexport felfuttatását, másrészt azonban a kitelepül!kkel potenciális fogyasztókat vesztett a Felvidéken. Azaz a bels! migráció serkentette a modern gazdaság bázisán fejl!d! árucserét Ausztriával, de egyben korlátozta a tájak közti munkamegosztásra épült kapcsolatot a
Felvidék és az Alföld között. Ez az irányváltás nem csupán a kedvez!bb szállítási adottságoknak volt betudható, a piacoknak az alföldi gabonáért folytatott
versenyében a maga ipari forradalmát él! Ausztria a még hagyományos gazdasági keretek között termel! Felvidék fölé kerekedett. E tendenciák azonban
inkább csak fékezték a nagytájak közötti kapcsolatok fejl!désének dinamikáját,
s nem váltottak még ki a 19. század végére emlékeztet!, immár Amerikába irányuló kivándorláshoz mérhet! exodust. A sz"kös term!föld, az egyenl!tlen
tulajdonviszonyok által teremtett gabonaszükségletet a lakosság még jórészt
helyben maradva is ellentételezni tudta, megteremtve ezzel a bels! gabonakereskedelem bázisát.
Jobbágybirtok
A táji adottságokkal szerves kapcsolatban álló birtokviszonyok a rendi társadalom örökölt adottságainak köszönhet!en mindenekel!tt a saját kezelés" földesúri
és a jobbágybirtok között húztak éles választóvonalat, nem csupán jogi szempont200
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ból, hanem a birtokméret tekintetében is. A földbirtokos és háza népe  ideszámítva a bels! személyzetet és a birtokon él! cselédséget is  összehasonlíthatatlanul
nagyobb egy f!re jutó szántóval számolhatott, mint akár a leggazdagabb paraszti
rétegek. A paraszti háztartások gabonamérlegét tovább rontották az államnak, földesúrnak és az egyháznak fizetend! adók, amelyek a nemesi birtokot nem terhelték. Érdekes módon a keretfeltételek végletes eltérései dacára  a birtok méretéhez
képest kisszámú munkáskéz az egyik, felesleges munkaer! a másik oldalon 
mindkett!nél a háromnyomásos rendszeren alapuló gabonatermelés képezte a
gazdálkodás alapját, s csupán a kapásnövények és más munkaigényes kultúrák
elterjedésével kezdtek kibontakozni a két birtokkategória eltér! útjai. Mindez azt
jelentette, hogy a parasztság és a nemesi földbirtokosok nem csupán a megm"velhet! föld, hanem az onnan piacra kerül! termények tekintetében is egymás konkurenseivé váltak a 19. század els! felében.
Bár az ország hasznosítható földterületének egészéhez képest az úrbéri állomány szerény volt (maximum 30% körül),3 a szántók tekintetében az adóalap
védelmében érdekelt állam éberségének, valamint a földbirtokosok ambivalens
helyzetének köszönhet!en  a növekv! allodiális szántók több robotot, azaz
telket igényeltek  az arányok a jobbágyok javára fordultak át. Aligha meglep!,
hogy a szántók földbirtokosok, jobbágyok, valamint szabad területek, szabad
királyi városok, megváltott helységek közötti megoszlásának kérdésében sincs
összhang forrásaink, illetve a témát érint! feldolgozások között. Wellmann Imre a 18. század második felének vonatkozásában 60%-ra teszi a megm"velt terület paraszti hányadát.4 Fordított irányokról ír Fényes Elek,5 ám nyilvánvalóan tévedésr!l van szó, amit az is alátámaszt, hogy adatai nagyon közel állnak
Galgóczinak a hasznos földterületek egészére vonatkozó adataihoz (58% régi
nemesi, 8% szabad paraszti birtok, 32% felszabadult úrbériség).6 Történészeink
közül Orosz István 1971-ben 63%-ra becsüli a jobbágyság, 27%-ra a nemesség,
10%-ra a szabad területek szabad királyi városok és megváltott helységek részesedését a szántókból.7 Kés!bb Varga János nyomán 72,22%-ra emeli a jobbágyföld arányát, amelyhez még hozzászámolja a szabad adózók közel 10%nyi földállományát, s így már csupán 20%-ot hagy meg a nemességnek.8
Nem nyújtanak egyértelm" útmutatást az allodiális és úrbéres szántókra
vonatkozóan rendelkezésünkre álló konkrét adatok sem. Az els! kataszteri
3 WELLMANN Imre: A mez!gazdaság a felvilágosult abszolutizmus korában. IN: EMBER Gy!z!HECKENAST Gusztáv (f!szerk.): Magyarország története 1686-1790. Budapest, 1989. 931-984. Térképmelléklet.
4 idézi: KAPOSI Zoltán: Uradalmi gazdaság és társadalom a 18-19. században. A vrászlói társadalom
átalakulásának folyamata. Budapest-Pécs, 2000. 99.
5 BENDA Gyula: Statisztikai adatok a magyar mez!gazdaság történetéhez 1767-1867. (Számok és történelem.) Budapest, 1973. 172.
6 BENDA (1973): 173.
7 OROSZ István: Die landwirtschaftliche Produktion in Ungarn 1790-0848. Agrártörténeti Szemle,
1971. Supplementum 10.
8 OROSZ István: Magyarország mez!gazdasága a feudalizmus alkonyán. IN: OROSZ István - FÜR
Lajos - ROMÁNY Pál (szerk.): Magyarország agrártörténete. Budapest, 1996. 101.
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felmérés legreprezentatívabb anyaga Heves-Küls!-Szolnok megyéb!l maradt
fenn, s itt az úrbéres szántók már a 18. század végén is csupán 47%-ot tettek ki.
Gy!r megyében 30 településen 53%, Sopronban 23 településen 89%, míg
Mosonban 11 településen 91% a jobbágyi szántók aránya. Az aránytalanul
nagy súllyal szerepl! Heves megyének tudható be, hogy az összesített adatokban és csupán 56,5%-ra rúg az úrbéres szántók hányada.9
A Varga János által a sz"kebb értelemben vett királyi Magyarországra számított 13.378.000 magyar hold szántó és rét mennyiségéb!l kiindulva, és Orosz
Istvánnak az arányokra vonatkozó eredeti, 1971-es becslését elfogadva, kerekítve 13,4 millió magyar holdat teszi a jobbágyi, 2,1 millió holdat a többi adófizet!, és 5,7 millió holdat a nemesek kezén lév! szántók és rétek nagyságát. Az
így nyert számok azonban nem vethet!k össze saját bázisadatainkkal, mivel
egyrészt a szántók mellett a réteket is tartalmazzák, másrészt a Varga által
számításba vett terület nem foglalja magában Horvátországot, Szlavóniát és a
katonai határ!rvidéket. Ezért az adatoknak csak nagy hibaszázalékkal
elvégezhet! összhangba hozataláról lemondva mell!zzük a jobbágyok
összesített gabonatermelésének és fogyasztásának szembesítését. Az amúgy is
semmitmondó adat helyett a különböz! méret" jobbágytelkek gabonamérlegét
elkészítve megkíséreljük felbecsülni a gabonatranszfernek a paraszti birtok
differenciálódásában rejl! potenciálját.
Az úrbéri telki állomány nagyságát, a jobbágyok és zsellérek számának
alakulását Varga János kutatásaiból ismerjük. Ezek szerint az úrbéres telkek száma 1767 és 1848 között a sz"kebb értelemben vett Magyarországon
193.506-ról 313.417-re emelkedett. 10 Ugyanezen id! alatt a telkes jobbágyok száma 429.380-ról 539.753-ra n!tt.11 Vagyis szerinte a telki állomány
a telkesek számánál gyorsabban növekedett, az átlagos telekhányad 1767ben még csupán 0,45 volt, s ez 1848-ra 0,58-ra emelkedett. Mivel egy egész
telek országos átlagban 31,68% magyar holdat tett ki, a tipikus magyarországi jobbágy 1767-ben kb. 14 magyar hold, 1848-ban 18 magyar hold úrbéres szántót, rétet és bels!séget birtokolt. A valóságban a birtokolt föld
mennyisége ennél lényegesen, mintegy 1/3 résszel magasabb volt, hiszen
a kb. 10 millió hold úrbériséghez több, mint 3 millió hold irtás,
remanencia, stb. járult. E tétel beszámítása az 1767-es jobbágyi átlagbirtokot kb. 19 magyar holdra, 1848-ik évit pedig 24 hold fölé emeli. Mindössze
fél holddal csökkenti az átlagos jobbágy földállományát, a birtok alapjából
levonjuk a földdel bíró zsellérek mintegy 233.000 holdját. Ez az átlagos
birtoknagyság, illetve annak növekedése, amely Varga adataiból következik, annál is meglep!bb, mivel idézett tanulmányában maga is a jobbágyok telki állományának aprózódásáról ír.
9 DÁVID Zoltán: Adatok a mez!gazdasági termelés nagyságáról 1786-1789. Történeti Statisztikai
Évkönyv 1965-1966. Budapest, 1968. 99-141.
10 VARGA János: A jobbágyi földbirtoklás típusai és problémái. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1967.
110-113.
11 VARGA (1967): 131.
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Reálisnak tekintjük vagy sem, ezek az átlagok mit sem árulnak el a telkes jobbágyok viszonyáról a magyarországi gabonapiachoz. Csak az úrbéres parasztság
birtokviszonyainak konkrét ismerete, az egyes telekhányadok gabonamérlege
segíthet felmérni a birtokkategóriák többletének, vagy hiányának országos mértékét, s rajta keresztül a jobbágyság egészének kapcsolódását  eladóként vagy
vev!ként  a gabonapiachoz. Varga nem közöl statisztikát az úrbéresek birtokainak strukturáltságáról, ám Galgóczi Károly,12 valamint S. Sándor Pál is közzé
tesz e tárgyban adatsorokat.13 Bár elvben mindkett! a sz"kebb Magyarországra
vonatkozik a jobbágyfelszabadítás id!pontjában, összesített adataik nincsenek
összhangban sem egymással sem Vargával. A telkesek száma Galgóczinál és
S. Sándor Pál
telekhányad

Galgóczi Károly
telekhányad
db
százalék
1 teleknél több
17.262
3,1
egész telek
40.380
6,5
egész telek
48.599
8,9
2/3 telek
6.458
1
fél teleknél több
43.865
8
fél telek
281.264
45
fél telek
173.119
31,7
negyed telek
254.160
40,7
negyed telek
239.692
43,9
nyolcad telek 41.872
6,7
negyed telken alul 22.715
4,1
Teljes telki állomány egész telekben: 254.48
Teljes telki állomány egész telekben: 256.711
Az egész teleknél nagyobbat másfél teleknek, a fél teleknél többet háromnegyed
teleknek, a negyed telken alulit 1/8 teleknek vettük.
db

százalék

Vargánál (545.252 illetve 539.753) az ilyen természet" adatok hibahatárán belül
mozog, ám S. Sándor 624.134 telkese már jócskán túllép rajta. Bizonyosnak látszik, hogy S. Sándor más forrásból merített, mint Galgóczi, hiszen fél telek felett másként kategorizálják a birtokokat.
Az eltéréseknek és ellentmondásoknak azonban ezzel még koránt sincs vége. Nem csupán a telkesek számában, hanem a birtokhányadból kalkulált telki
állományban is nagy, ráadásul ellentétes el!jel" különbségek mutatkoznak forrásaink között a 19. század közepére vonatkozóan.
Varga Jánosnak a 19. század közepének átlagos teleknagyságára vonatkozó
számításai tehát nem csupán saját szöveges értékelésének, hanem S. Sándor Pál
és Galgóczi Károly eredményeinek is ellentmondanak. Kisebb a különbség, de
meglehet!sen távol állnak egymástól S. Sándor és Galgóczi mutatói is, az el!bbinél a telkesek, az utóbbinál minimális mértékben a telkek száma magasabb.
Így azután a jobbágyi birtokok struktúrája is jelent!s eltérést mutat. Sándornál
fél teleknél többel az összes jobbágy 7,5%-a, Galgóczinál 20%-a rendelkezik.
Közös vonásuk, hogy a paraszti gazdálkodók zömét a fél- és negyedtelkesek adják, de míg !k Sándornál 85,7%-ot, Galgóczinál csupán 75,6%-ot kép12 GALGÓCZI Károly: Magyarország-, a Szerbvajdaság s Temesi Bánság mez!gazdasági statisticája.
Pest, 1855. 103.
13 S. SÁNDOR Pál: Parasztságunk a Habsburg önkényuralom korszakában 1849-1867. Közoktatásügyi Kiadóvállalat. Budapest, 1951. 13-14.
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viselnek. A negyed teleknél kevesebbel rendelkez!k körében a különbség
nem szignifikáns.
Nem perdönt!, csupán adalékként szolgálhat a kétféle statisztika vitájában az a néhány helyi feldolgozás, amely a telkes jobbágyok és zsellérek obligát felsorakoztatásán túl a paraszti birtokok méretének széls! értékeit, s!t
helyenként a struktúráját is számba vette. Nyilván speciális jogi és területi
adottságainak köszönhet!en Kecskeméten a tipikus birtok 20-200 hold között mozgott, 150 gazdaság ennél is többel, 200-500 holddal rendelkezett.14
Hasonló végletek között mozog Nagyk!rös birtokszerkezete is, amely 1,4
holdtól 2000 holdig terjedt.15 Hajdúszoboszlón ugyan a kis- és törpebirtokosok domináltak  1112 volt a 0-5 hold közötti gazdaságok száma  ám itt
is 37-re rúgott az 50-250 hold közötti gazdaságok száma 1846-ban.16 Ugyancsak er!sen tagolt s ugyanakkor kiegyenlített volt Jászkisér birtokstruktúrája, amit az is jelez, hogy az 50-100 kat. holddal rendelkez!k száma alig volt
alacsonyabb, mint az 5-10 holddal bíróké.17
A
tulajdonképpeni
Szerz!
Telkesek
Telkek száma
Átlagos
jobbágygazdaságok
száma
teleknagyság
Varga (1767) 429.378
193.506
0,45
körében is nagyok voltak
Varga (1848) 539.753
313.417
0,58
a különbségek tájanként,
S. Sándor
624.134
254.048
0,40
s!t településeken belül is,
Galgóczi
545.252
256.711
0,47
de ilyen er!sen széthúzott
birtokstruktúrával nem találkozunk. A bánsági Krassó megyében az egy
jobbágycsaládra jutó szántó fels! határa 28-29 magyar hold, minimuma 5-6
hold, Temesben ugyanez 48 illetve 6-7 hold, Torontálban pedig 58, és 11-12
hold volt.18 Félrevezet! volna azonban, ha ezeket az adatokat általánosítanánk.
Veszprém megyében a 13-19 holdas paraszti birtokok már nagynak számítottak.19 Bélapátfalván 1771-ben 38 féltelkes és 56 negyedtelkes jobbágy gazdálkodott.20 Mohácson 1778-ban 1744 hold szántón 530 gazda osztozott, így bár a birtokszerkezet itt is eléggé differenciált volt, 18 holdnál többel senki nem rendelkezett.21 1846-ra a szántó területe 6064 holdra emelkedett, de az egy családra
jutó hányad így is csupán 7 hold körül volt, azaz 46 pm körüli terméshozam14 IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor: A növénytermesztés Kecskeméten 1700-1850. Bács-Kiskun megye
múltjából XII. Kecskemét, 1993. 84.
15 Gazdasági Lapok, 17/1850.
16 VARGA Gyula: Hajdúszoboszló agrártörténete. IN: DANKÓ Imre (szerk.): Hajdúszoboszló monográfiája. Hajdúszoboszló, 1975. 407.
17 DÁVID Zoltán: Adatok Jászkisér mez!gazdasági viszonyairól az els! kataszteri felmérés alapján.
Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv 1978. Szolnok, 1978. 33.
18 KOVÁCH Géza: A Bánság demográfiai és gazdasági fejl!dése 1716-1848. Szeged, 1998. 164-178.
19 SÁNDOR Pál: Adatok a parasztbirtok történeti- statisztikai vizsgálatához Veszprém megyében. A
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 9. Veszprém, 1970. 173.
20 ACSÁDI György-CSIZMADIA Andor: Kísérlet a bélapátfalvi jobbágyok XVIII. századi életszínvonalának megállapítására. Történeti Statisztikai Közlemények II. évf. 1-2. szám. Budapest,
1958. 12.
21 BEZERÉDY Gy!z!: Mohács gazdasági és társadalmi szerepe a XVIII. század második felében. Baranyai Helytörténetírás 1976. Pécs, 1976. 89-120.
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mal éppen fedezte egy átlagos család szükségletét.22 A Mátra északi lejt!in fekv! Mátraalmás, korabeli nevén Szuhahuta, lakóinak helyzete még kedvez!tlenebb volt. A saját föld nagysága 2-3 holdat, a gazdagabbaknál 6 holdat tett ki,
tehát még a jómódúnak23 számító gazdák sem voltak önellátóak gabonából.
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a jobbágygazdaságok között nem találunk olyan méret" és számú nagybirtokot, mint a szabad státuszú adózóknál,
de a zömmel önellátásra berendezked! átlaghoz képest tájanként eltér! arányban találunk jelent!s többlet el!állítására alkalmas birtokokat, s tömegesen önellátásra is képtelen törpegazdaságokat. A tagolt struktúrát tovább er!síti az a
körülmény, hogy az egész telkek mérete között akár kétszeres is lehetett a különbség, azaz egy Veszprém megyei fél telek és egy Torontál megyei egész telek között a valóságban nem kétszeres, hanem négyszeres volt az eltérés.
Amennyiben a terméshozamok különbségét is figyelembe vesszük, úgy a távolság tovább növekszik.
A párhuzamot és jelent!s eltéréseket is mutató, Galgóczi, illetve S. Sándor
Pál által közölt jobbágyi birtokszerkezet értékelésénél a mérleg nyelvét a féltelkes paraszti gazdaságok képezik: amennyiben ezeket is az áru kibocsátására
képes háztartások közé soroljuk, úgy S. Sándornál 52,5%-ra, Galgóczinál pedig
51,4%-ra, azaz mindkét esetben az összes telkes felére tehet! a mez!gazdasági
termékek, és ezen belül a gabona piacán rendszeresen jelen lév! parasztok
száma, amennyiben pedig fél telek felett, úgy közel háromszoros a különbség a
Galgóczi-féle modell javára. A kérdésre választ az egyes jobbágyi telek kategóriák gabonamérlege adhat.
Els! lépésként az egy telekhez tartozó szántó nagyságát kellene meghatároznunk. Az egyes tájakon az eltérések hatalmasak. Az Alföld kés!n és csak
ritkán benépesült tájain ez elérhette a 30-40 magyar holdat is, ezen belül ÉszakBácskában a 32-38 holdat,24 Algy!n 37 holdat,25 ezzel szemben gróf Széchenyi
pölöskei uradalmában csupán 20 holdat tett ki,26 a Felvidék egyes tájain pedig
még ennél is kevesebbet. Így például Bars, Bereg vármegyében els! osztályú
szántóból 18 hold, Pozsony és Nyitra megyében pedig mindössze 16 hold jutott
egy telekre.27 A súlyos torzítás tudatában sincs más választásunk, mint a különbségeket elfed! országos átlag alkalmazása, amely a teljes telki állománynak a Varga János által 31,68 holdban meghatározott mértékét figyelembe véve28 21 magyar hold körül lehetett. Ezt egészítette ki ugyancsak Varga számítá22 KARDHORDÓ Kálmán: Mohács mez!város gazdasági és népességi viszonyai a XIX. század els! felében. Baranyai helytörténetírás 1976. 127.
23 K. CSILLÉRY Klára: A mátraalmási (szuhahutai) faeszköz készít!k árusító útjai. IN: VIII. Kézm"vesipari Történeti Szimpózium. Veszprém, 1992. november 9-11. Veszprém, 1993. 106.
24 K#HEGYI Mihály: Történelem. IN: DR. GYENES Antal (szerk.): Észak-Bácska. Budapest, 1972. 55.
25 KRUZSLICZ István: A török ki"zését!l az 1848. évi polgári forradalomig. IN: HEGYI András
(szerk.): Algy! és népe. Szeged, 1987. 98.
26 TILKOVSZKY Loránd: Széchenyi István Zala megyei uradalmai. Gazdaságtörténeti Tanulmányok. (Zalai Gy"jtemény 34.) Zalaegerszeg, 1993. 125.
27 BENDA (1973): 132.
28 VARGA (1967): 115.
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sai szerint a telki állománynak mintegy 1/3 részét kitev! remanencia, irtás címén birtokolt földmennyiség,29 azaz egy-egy telekhez összességében mintegy
28 magyar hold szántó tartozhatott.
Háromnyomásos gazdálkodással, ötszörös terméshozammal számolva egy
egész telek és tartozékai mintegy 185 pm gabonát termettek. Ezzel szemben áll a
paraszti háztartás, amelynek létszámát korábban 5 f!ben határoztuk meg. Ugyanennyivel számol Varga János30, 5-6 f!vel Fónagy.31 Ugyanakkor tekintettel kell lennünk arra, hogy a fél teleknél nagyobb birtok m"velése már meghaladta egy átlagos létszámú és összetétel" paraszti háztartás munkaerejét.32 Schram írja reformEgy
Mérleg
VetésGabona- Háztartás Egy f!
pm
f!
szükséglete háztartás
terület
termés
szükséglete
pm
pm
magy.
pm
hold
1,5
42
28
280
8
10
80
+200
1
28
18,5
185
7
10
70
+115
¾
21
14
140
6
10
60
+80
½
14
9,3
93
5
9
45
+48
¼
7
4,6
46
5
9
45
*
1/8
3,5
2,3
23
5
9
45
22
Tekintettel az adatokban rejl! nagy hibaszázalékra, a minimális többletet nem vettük figyelembe számításainknál.

Telekhányad

Szántó
magy.
hold

kori forrásra támaszkodva, hogy a Tolna megyei Bátaapátiban egy azonos létszámú gazdagabb háztartás élelmiszerszükséglete a duplája egy szegényebb családénak, mivel sok napszámost kell foglalkoztatnia, (s nyilván etetnie is).33 Ezt figyelembe véve e kategóriánál 7 f!vel számoljuk a háztartás létszámát. A fentiekb!l
következ!en az egész teleknél nagyobb jobbágygazdaságok esetében ennél is több
a munkaer! iránti igény, így ezeknek a háztartásoknak a szükségletét 8 f!vel számoljuk. E körülményekkel Orosz István is számot vet, amikor Hajdúnánás monográfiájában a cselédeket és szolgákat is beleértve átlagosan 5,4 fogyasztóval kalkulál
háztartásonként.34 Tovább növelte a nagyobb gazdaságok bels! fogyasztását az
igavonó állatoknak a töredéktelkeseknél lényegesen magasabb száma, azaz az
egész telkeseknél nem csupán több fogyasztóval, hanem nagyobb egy f!re jutó fogyasztással is számolunk kell. A tényleges szükséglet óvatos becsléssel is fejenként
10 pm, 7 f!s háztartásban minimálisan 70 pm lehetett. A Galgóczi által alkalmazott
telekkategóriák termelését és szükségletét a fenti táblázat mutatja.
Uo. 116.
Uo. 132.
31 FÓNAGY Zoltán: A bomló feudalizmus gazdasága. IN: GERGELY András (szerk.): XIX. századi
magyar történelem 1790-1918. Budapest, 1998. 100.
32 WELLMANN Imre: A magyar mez!gazdaság a XVIII. században. (Agrártörténeti Tanulmányok
6.) Budapest, 1979. 147.
33 SCHRAM Ferenc: Reformkori néprajzi gy"jtés Tolna megyéb!l. Ethnographia LXXVIII. évf.
1967. 572.
34 OROSZ István: Mez!gazdasági termelés és társadalom. IN: RÁCZ István (szerk.): Hajdúnánás története. Hajdúnánás, 1973. 118.
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A telekhányadban tükröz!d! különféle méret" paraszti háztartások gabonamérlegében a választóvonal számításaink szerint tehát fél teleknél húzódik, vagyis a paraszti gazdaságok mintegy felének els!dleges gabonamérlege mutatott pozitív egyenleget, a 41-44%-ot reprezentáló ¼ telkesek
bizonyultak önellátónak, s csupán 4-7%-nyi 1/8 telkesnél mutatkozott deficit. Ez az összkép kedvez!bbnek t"nik a témával foglalkozó történészek
becsléseinél.
Wellmann fél teleknél vonja meg az önellátás határát,35 s ezt támasztja alá a
szántóval viszonylag b!ségesen ellátott Bakonypéterd féltelkes jobbágyainak
1800 körüli gazdasági mérlege is, amely minden évben borotvaélen táncolt.36
Az 1/4-1/8 telkesek vonatkozásában Dávid Zoltán végzett számításokat az els! földadó kataszter bázisán. A mintául választott 29 Bihar megyei háztartásból
18-nak volt többlete, 11-nek hiánya. Ám a bevételek zöme nem gabonából, s
nem is a földm"velés más ágából, hanem napszámból és egyéb, a saját gazdaságon kívüli tevékenységb!l származott.37 A jelent!s különbségeket a két mérleg eltér! tartalma magyarázza. Péterdi és Dávid elemzései a paraszti gazdaságok valamennyi, pénzben kifejezett bevételét magukban foglalják, szembeállítva kiadásaikkal, beleértve földesúri, egyházi, állami és megyei kötelezettségeiket. Ezzel szemben az általunk megvont mérleg csupán a saját termelés" gabonát veti össze a háztartás szükségleteivel. E megközelítésben indifferens, hogy a
bels!
felhasználáson
Telekhányad Birtokok
Gabonamérleg Összesített
felüli gabonamennyiség
száma
pm/háztartás
többlet/hiány
értékesítéséb!l befolyó
pm
1,5
17.262
+200
3.452.400
pénz a háztartásban
1
48.599
+115
+5.588.885
marad, avagy földesúri,
¾
43.865
+80
+3.509.200
egyházi, ill. közterheket
½
173.119
+48
+8.309.712
rónak-e le bel!le. S!t a
¼
239.692
0
0
1/8
22.715
22
499.730
paraszti
háztartásokat
Összesített többlet: 20.860.197 pm. Hiány: 499.730 pm
nyomasztó
terhek,
amelyek a féltelkes gazdaságok egzisztenciáját is labilissá tették, serkentették a
paraszti termékek, közte a gabonapiaci értékesítését, akár a bels! fogyasztás rovására is. Péterdi számításai szerint 1785-ben egy bakonypéterdi gazdának egy szekérnyi gabonát kellett eladnia, hogy állami és vármegyei kötelezettségének eleget
tehessen.38 E körülménnyel az államtanács már a 18. század végén tisztában volt.
1794-ben azért ellenezte a gabona kiviteli tilalmát, mivel az tönkreteszi a parasztok
adózó képességét.39 A szabadalmas mez!városok lakossága általában pénzen válWELLMANN (1979): 147.
PÉTERDI Ottó: A féltelkes jobbágy életszínvonala Bakonypéterden 1800 körül. Ethnographia
LXXVI. évf. 1965. 354.
37 DÁVID Zoltán: A paraszti gazdálkodás mérlege. (Bihar vármegyei adatok 1789-b!l). Agrártörténeti
Szemle 1969. 136-137.
38 PÉTERDI (1965): 349.
39 ECKHART Ferenc: A bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon 1790-1815. Akadémiai,
Budapest, 1958. 291.
35
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totta meg terheit, így !k is  függetlenül háztartásuk bels! egyensúlyától  kénytelenek voltak a piacon megjelenni.40
Az egyes kategóriák gabonaegyenlegét a birtokok számával megszorozva
megkapjuk összesített gabona-kibocsátásukat, illetve hiányukat tükröz! mérlegüket. Adataink szerint a fél és annál nagyobb telekkel rendelkez! jobbágygazdaságok tehát közel 21 millió pm, a bels! szükségletüket meghaladó gabonát termeltek, amely a telki állományból számított 47,5 millió pm jobbágyi gabonatermelés mintegy 44%-át tette ki. Ez önmagában is meghaladja a megyék,
illetve a települések 17,6 millió pm-re becsült összesített hiányát. Nem tér el ett!l lényegesen az S. Sándor Pál telekstatisztikája alapján számított gabonamérleg sem: kb. 18,5 millió pm többlettel 1 millió pm hiány áll szemben. A többletet tovább növeli  mint láttuk  az átlagosan nagyobb birtokkal rendelkez!
nem jobbágyi státuszú adózók termelése. Az eredmény joggal veti fel a kérdést,
van-e realitása ennek a  hangsúlyozzuk a gabonára, s nem a jobbágygazdaságok egészének pénzügyi mérlegére vonatkozó  hatalmas többletnek?
A mennyiségi adatokat egyéb forrásaink sem igazolhatják, ám a 18. század
végét!l b!ségesen állnak rendelkezésünkre tényszer", a felületes általánosítástól tartózkodó információk a paraszti termel!k gabonafeleslegér!l, illetve
gabonapiaci jelenlétér!l. Az úrbéri kérd!pontokra adott válaszokból kiviláglik, hogy a 18. század második felében a gabonából amúgy súlyosan deficites
Felvidéken is számos település jobbágyai értékesítettek gabonát.41 A kis Torna vármegyében 11,42 Nógrád megyében 14 település lakóiról tudjuk, hogy
saját gabonát adtak el.43 A helyzeten az alföldi gabona 19. századi el!retörése
sem változtatott. Feleslegekr!l tudósít a Magyar Gazda 1843-ban Túróc, illetve Gömör megyében,44 még a sárospatak-regéci uradalomnak is meg kellett
küzdenie az átlagosan csupán 5,6 hold szántóval rendelkez! jobbágyai versenyével a helyi gabonapiacon.45 Az ennél is rosszabb termelési adottságokkal
rendelkez!, s ennek megfelel! er!sen deficites Máramaros megyében 1870
körül az átlagos román parasztcsalád kukorica- illetve burgonyatermése felét
adta el.46
A változatos adottságú Dunántúlon a Bécs tárházának nevezett Moson megyében, a dél-alföldihez nem mérhet! telkeken egyes parasztok 240-250 pm
KAPOSI: Nagykanizsa, kézirat 22.
TAKÁCS Péter-UDVARI István: Adalékok Abaúj vármegye XVIII. század végi vásáraihoz és az
Abaúj megyei lakosság vásározási szokásaihoz. Herman Otto Múzeum Évkönyve XXVIII-XXIX. Miskolc, 1991. 66. Uö.: Adalékok a Szepes megyei vásárok és a vásározó Szepes megyeiek 18. végi történetéhez.
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXX-XXXI. Miskolc,1993. 174.
42 RÉMIÁS Tibor: Torna vármegye társadalma a XVIII. században. IN: RÉMIÁS Tibor (szerk.): Torna vármegye és társadalma 18-19. századi források tükrében. Bódvaszilas-Miskolc, 2002. passim
43 SCHNEIDER Miklós: Dézsma és robot. A jobbágylakosság helyzete a XVIII. század végén a mai
Nógrád megye területén. Salgótarján, 1971. passim
44 Magyar Gazda, 38-39/1843., 65/1843.
45 OLÁH József: Föld- és sz!l!m"velés a sárospataki és regéci uradalomban a XIX. század els! felében.
Agrártörténeti Szemle 1964. 217.
46 SZILÁGYI István: Máramaros vármegye egyetemes leírása. Budapest, 1876. 287.
40
41
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gabonát is termesztettek, s 60-70 pm kukoricát is piacra vittek.47 A kedvez! értékesítési lehet!ségek a term!talaj adottságaitól függetlenül másutt is a piacra
csábították a termel!ket. A homokos mez!földi talajon gazdálkodó
dunaföldvári Sallai József 1820-ban vásárolt házának 1700 Ft-os hátralékát gabonaeladásból négy év alatt kívánta törleszteni, ami a nyomott árak mellett
évente több száz pm. értékesítését feltételezte.48 Ugyanitt Bihary József pesti
gabonakeresked! néhány adózótól pár nap alatt egy egész hajó zabot vásárolt
össze, ami konkrét adatok hiányában is minimálisan fejenként 100 pm eladott
gabonát feltételez.49
Az Alföldön inkább az értékesítés, mint a termelés adottságai határozták
meg az extenzív állattartásról a szemtermelésre való átállás ütemét. Míg a debreceni típusú tanyás gazdálkodásra a 19. század els! felében is nagyarányú extenzív állattenyésztés és a csekély mérték" gabonatermelés volt a jellemz!, addig a Dél-Alföldön és a Bánságban a jó term!talajjal és földb!séggel párosuló
kedvez! szállítási lehet!ségek Magyarországon példátlan gabonakonjunktúrát
teremtettek, melyb!l a parasztok is kivették részüket.50 A vidékben rejl! lehet!ségeket Nayss még a 18. század végén, a Ferenc-csatorna építése el!tt felismerte, s a potenciális eladók között a jobbágyokkal is számolt.51 A vízi utak
mentén él! parasztok éltek is a lehet!ségekkel. Csaplovics már 1821-ben azt írja, hogy a délvidéki parasztok több száz forint értékben ezüstöt halmoznak
fel,52 10 évvel kés!bb a vidéket beutazó Mindszenthy pedig arról szól, hogy a
Cservenka környéki német falvak némely, a francia háború alatt meggazdagodott parasztgazdája több ezer forinttal rendelkezik.53
A tágas határt birtokló alföldi települések termel!i a kedvez! szállítási lehet!ségek hiányában a helyi piac bázisán is hasonló lépték" árutermelést valósítottak meg. Kecskemét lakosságának 2/3 része a 18. század középét!l nem
termelt semmiféle gabonát, így nem jelentett gondot egyes termel!k számára
akár több száz pm. gabona értékesítése sem.54 A 160 holdas H. Szabó Mihály
1829-ben kb. 500 pm gabonát tárolt városi házánál, illetve különböz! tanyáin.55
A nyíregyházi Pápay György 1802-ben 100 köböl eladó gabonáról végrendelkezett.56 Számos adat szól tehát a magyarországi parasztság kiterjedt árugabo47 MAGDA Pál: Magyar Országnak és a határ!rz! katonaság vidékinek leg újabb statistikai és
geographiai leírása. Trattner János Pesten, 1819. 342.
48 Tolna Megyei Levéltár (TML) Dunaföldvári Közalapítványi Uradalom iratai (DKU)
52/i/1825.
49 TML. DKU 39/i/1833.
50 BALOGH István: Az alföldi tanyás gazdálkodás. Agrártörténeti Szemle 1962. 625-626.
51 KOSÁRY Domokor: Egy gazdasági utazás a II. József kori Magyarországon. Agrártörténeti Szemle 1962. 222.
52 CSAPLOVICS, Johann v.: Topographisch-statistisches Archiv des Königreiches Ungern. Erster
Band Wien, 1821. 423.
53 MINDSZENTHY Antal: Egy fordulás az Alföldön. Tudományos Gy"jtemény 1831. X. kötet 17-18.
54 IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor: Kecskemét gazdasági fejl!dése 1700-1850. Kecskemét, 1994. 221., 107.
55 SZ. K#RÖSI Ilona: Adatok a reformkori Kecskemét életmódtörténetéhez. Cumania VIII. Kecskemét, 1984. 112-120.
56 K. MECSEI ÉVA: Nyíregyházi testamentumok 1789-1848. Nyíregyháza, 1995. 43-44.
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na-termelésér!l, melynek alapján reálisnak t"nik az általuk felhalmozott felesleg. A kínálat oldaláról tehát adottak voltak a gabonatranszfer feltételei, a keresletet pedig a jelent!s szántófölddel nem rendelkez! zsellérek szükségletei
határozták meg.
Az áttekinthet!ség kedvéért táblázatba szerkesztettük a Horvátország,
Szlavónia és a katona határ!rvidék nélküli Magyarország zselléreinek számára
és összetételére vonatkozó adatokat.
Varga adataiból kiindulva a 635.682 földdel nem rendelkez! házas zsellér  5
f!s háztartással, fejenként 6 pm fogyasztással számolva  19.070.460 pm saját termeléssel nem fedezett szükséglettel rendelkezett. Ehhez járult 93.280, átlagosan 2,5
hold földdel bíró zsellér háztartás saját termelésen felüli, mintegy 2 millió pm gabonadeficitje, valamint a közel százezer házatlan zsellér, létszámukat Varga hárommal
szorozza, ugyancsak 2 millió pm hiánya. A különböz! jogállású és gazdasági helyzet"
zsellérek együttes, küls! forrásból pótlandó gabonaigénye 23 millió pm-re tehet!. Ezzel
a hiánnyal állt szemben a telkes jobbágyok Galgóczi birtokstruktúrájából levezetett 21
millió pm többlete, 1/8 telkesek 0,5 millió pm hiánya. A paraszti gabonatermelés deficitje ennek alapján
Forrás
Zsellér
Ebb!l házas Ebb!l földdel Házatlan
mintegy 2,5 millió pm
összesen
rendelkezik
lehetett a 19. század
Fényes1
822.770
közepén. A hiány
S. Sándor1 913.962
805.648
32.120
108.314
ennél
lényegesen
Varga1
826.986
728.962
93.280
98.024
magasabb, ha S.
Sándor adatait vesszük számításaink alapjául. A telkesek kb. 18,5 millió pm többletéhez és a másik oldalon 1 millió pm hiányához itt a zsellérek részér!l  a számításokat a fenti minta alapján végezve  26 millió pm deficit járul, azaz a parasztság
összesített gabonamérlege ezek szerint 8,5 millió pm lehetett.
Bármelyik hiányszámot fogadjuk is el helyesnek, annyi bizonyos, hogy a
becsült 17,6 millió pm területi hiányt a paraszti birtokszerkezet polarizáltsága
önmagában is 5-8 millió pm-mel növelte, igazolva a két deficit viszonyáról korábban elmondottakat. Itt kell utalnunk arra, hogy a területi hiányhoz hasonlóan a jobbágyság gabonamérlege nem tartalmazza Horvátország, Szlavónia és a
katonai !rvidék adatait, melyek tovább növelnék a gabonatermelés egészéhez
képest a többlet és a hiány számait. Az adatok egységessége érdekében számításainkban továbbra is e sz"kebb területre szorítkozunk.
Valódi jelent!sége az összesített gabonamérlegnek persze legfeljebb az ország exportkapacitása szempontjából volt, a bels! forgalmat nem a végs!
egyenleg, hanem a mérleg két serpeny!jében szerepl! tételek nagysága határozták meg. Ezek pedig arról tanúskodnak, hogy a gazdasági válaszvonal az
úrbéres népességen belül nem ott húzódott, ahol a jogi. A birtokos parasztság
mintegy 4/10 részét képvisel!, gabonából önellátó negyedtelkesek felett találjuk az 50%-nyi féltelkes és ennél nagyobb birtokkal rendelkez!, gabonát kibocsátó termel!t. Jogilag a telkes jobbágyokhoz tartozott az 1/8 telkesek 4-7%-os
rétege, ám anyagi helyzetük, életvitelük inkább a zsellérekkel rokonítja !ket,
hiszen épp úgy küls! forrásra szorultak gabonából mint az utóbbiak, s a fejl!d!
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piacon ugyanúgy munkájukkal, szolgáltatásaikkal, a parasztipar termékeivel
voltak jelen. Ha a paraszti gazdaságok mérlegébe az államnak, a megyének, az
egyháznak és a földbirtokosoknak teljesített kifizetéseket is bevonjuk, a parasztságon belül az önellátás illetve a többlet képzésének küszöbe tovább
emelkedik. Immáron a negyedtelkesek is a zsellérek és töredéktelkesek több
milliós táborához csatlakoznak a munkaer!piacon, a féltelkesek többletére a
földbirtokosok és az egyház, az állam tart igényt, azaz !k f!ként eladóként, s
csupán korlátozottan vev!ként voltak jelen az áruk piacán. Végs! fokon tehát 
bármilyen súlyos egzisztenciális problémákat vetett is fel  a földbirtoklás er!s
differenciálódása, az állam és az uralkodó elit követelései serkentették, s!t
kikényszerítették a paraszti termel!k jelenlétét az áruk és a munkaer! piacán,
anélkül azonban, hogy vev!ként komoly lendületet adhattak volna az ipar és a
szolgáltatások fejl!désének. Ugyanakkor a jövedelmek adózás révén történ!
átcsoportosításával közvetve mégis hozzájárultak egy, a földjáradékból, állami,
megyei forrásokból táplálkozó, növekv! igény" úri társadalom kibontakozásához, melynek gerincét a birtokos nemesség képezte.
Uradalmak
Mivel a nemesség egészen a jobbágyfelszabadításig sikerrel állt ellen birtokai állami nyilvántartásba vételének, nincsenek pontos adataink a saját kezelésben lév! szántók nagyságáról. Az allodiális területek nagyságának meghatározására vállalkozó szerz!k ezért általában az ország szántóinak és rétjeinek
becsült nagyságából indultak ki, melyb!l levonták a jobbágyság, illetve a szabad királyi városok, szabad kerületek és a megváltott települések adatait. A bizonytalan kiindulópont eleve kizárja, hogy akár hozzávet!leg pontos eredmény szülessen. Varga János szerint a szántók és rétek 72,22%-a a jobbágyság
kezén volt, azaz a fennmaradó kb. 28%-on osztozhattak a nemesi birtokosok, a
szabad királyi városok és kerületek.57
Orosz István 1971-ben a jobbágyföldek Varga által meghatározott nagyságát
Magyarország 1851. évi ideiglenes földadó kataszterének 22 millió magyar
holdra becsült szántóihoz és rétjeihez viszonyította, így a jobbágyi hányad
72%-ról 63%-ra csökkent. A fennmaradó 37%-on a számítása szerint a szabad
királyi városok és szabad területek 10% (1,65 millió kat. hold) és a nemesség 27
% (4,45 millió kat. hold) arányban osztozott.58 Ugyan! negyed évszázaddal kés!bb korábbi álláspontját revideálva 20%-ra, kb. 1,1 millió kat. holdra teszi az
allodiális szántók mennyiségét. A földesúri földeken termett gabonát 14 millió
pm-re becsüli,59 azaz kat. holdanként megközelít!leg 13 pm-re  amennyiben
nem számolunk az ugarral, melynek arányát 1858-ban 24,6%-ra teszi.60 Ha az
VARGA (1967): 116.
OROSZ (1971): 10.
59 OROSZ (1996): 101.
60 OROSZ (1996) 121.
57
58
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ugart is tekintetbe vesszük, úgy kat. holdanként 17 pm hozammal, vagy a 0,825
millió kat. hold vetésterületen csupán 11 millió pm körüli allodiális gabonaterméssel kell számolnunk. Az el!bbi ellentmond a széles körben, így Orosz
István által is elfogadott átlagtermésnek, az utóbbi az 1858-ban 85,2 millió pm
országos terméseredményb!l61 levezetett majorsági hányadnak, amely 20%-os
részesedéssel 17,4 millió pm-et tett ki.
Az ellentmondó adatokat saját becslésünkkel összevetve az alábbi képet nyerjük: A Horvátországot, Szlavóniát és a katonai határ!rvidéket is magában foglaló
területen 7 millió kat. holdon termeltek gabonát, ennek nemesség által birtokolt
20%-án, 1,4 millió kat. holdon 13,5 pm/kat. hold hozammal számolva 18,9 millió
pm gabona termett, 1,5 millió pm-mel több annál, mint amennyit az ország termeléséb!l levezettünk. Levonva Horvátország és katonai határ!rvidék részesedését,
reálisnak t"nik a sz"kebben értelmezett Magyarország 17,4 millió pm allodiális
gabonatermése, feltéve, ha elfogadjuk a nemesi szántók alacsony, 20%-os részesedését. Az arányszámot nem csupán Orosz István korábbi becslése teszi kétségessé,
ellentmond az !szi kenyérgabona learatott területe  igaz két évtizeddel kés!bbi 
uradalmi hányadának is, amely ekkor 24,2%-ot tett ki.62 Ilyen arány mellett a birtokos nemesség 20,6 millió pm-mel részesedett a 85,2 milliós össztermésb!l, s ez a
mennyiség a sz"kebb Magyarországra vonatkoztatva mintegy 19 millió pm-re
csökken. A kérdés eldöntéséhez nem rendelkezünk a szükséges adatokkal, ezért a
majorsági gabonatermelés éves átlagát a 19. század közepén 17,4 millió és 19 millió
pm között határozhatjuk meg.
A termésmennyiségb!l 20% vet!magot leszámítva, a jobbágyi kilencedet
hozzáadva évente kb. 20 millió pm, illetve 21,5 millió pm jutott a földesuraknak, amely azonban még korántsem jelentette a piacra jutó felesleget. Nem
vonhattuk le a földesúri gabona mennyiségéb!l az arató-, valamint nyomtatóés csépl!részt, mivel ez volt a zsellérek egyik legf!bb gabonaforrása, s torzítanánk az országos gabonamérleget, ha az ! szükségleteiket szerepeltetnénk a
mérleg hiány serpeny!jében, de fedezetét a másikban ellenben nem.
Az uradalmak gabonakészleteit a bels! felhasználás is csökkentette. A birtokos nemesek, illetve uradalmak bels! szükséglete három jelent!s tételb!l állt:
a saját fogyasztásból, a cselédek, béresek konvenciójából, valamint az állatok
takarmányából. Orosz István az összlakosság 4-5 %-át kitev! nemesség fogyasztását 1,5-2 millió pm-re becsüli, a cselédek, napszámosok, aratók, nyomtatók konvenciójára további 5 millió pm-mel számol, s végeredményként 8-10
millió, másutt 6-8 millió pm szabad rendelkezés" gabonát mutat ki. Az állati
takarmányként hasznosított gabonáról a szerz! nem tesz említést.63
Saját, a földesúri gabonára vonatkozó 20-21,5 millió pm közötti becslésünk a
vet!magot már nem tartalmazza. A nemesség saját 2 millió pm szükséglete
Uo. 101.
VERESS Éva: Területi statisztikai vizsgálati kérdések a Dunántúlon. A Dunántúl településtörténete II/1. Pécs, 1977. Függelék 1. tábla
63 OROSZ (1996): 101.
61
62
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mellett !ket terhelte a konvenciós alkalmazottak eltartása is. Bár a földesúri
személyzet és a puszták népessége nem fedi teljes mértékben egymást, hozzávet!legesen mégis tükrözi annak létszámát. L. Nagy 1828-ban 217.391 f!nyi
pusztai lakosságot mutat ki, ezt a számot azonban a Bácskai-Nagy szerz!páros a
valóságosnál alacsonyabbnak találja.64 Azt is figyelembe kell vennünk, hogy 18281848 között a puszták népessége az összlakosságnál gyorsabban növekedett. A
sárospatak-regéci uradalomban 1826-1843 között az uradalmi alkalmazottak száma 94-r!l 240 f!re,65 a mernyei uradalomban pedig 1829-1848 között 131-r!l 208-ra
növekedett.66 1848-ra a szolga családf!k száma elérte a 193.905 f!t,67 a szolgastátuszú népesség száma ezek szerint megközelíthette az 1 millió f!t. Az összlétszámuk
még akkor is meghaladta a félmillió f!t, ha figyelembe vesszük, hogy egy háztartásra az átlagosnál alacsonyabb népesség jutott. A cselédek jelent!s hányada nyilván nem az uradalmakban szolgált, sokan álltak jómódú parasztok, városi polgárok, hivatalnokok, honoráciorok alkalmazásában. Így aligha tévedünk, ha a 19.
század közepén az uradalmi alkalmazottak és családtagjaik gabonaszükségletét  5
pm/f!vel számolva  hozzávet!leg 2 millió pm-re tesszük.
Semmiféle támponttal nem rendelkezünk ugyanakkor az uradalmi állatállomány takarmányszükséglete vonatkozásában. Ha Schwartner illetve Érkövy
becsléséb!l indulunk ki,68 akik a teljes termelés 10%-ára tették az állati takarmány volumenét, akkor ez hozzávet!leg 2 millió pm-el terhelte a földesúri gabonamérleget. Az egyes tételeket összegezve tehát kb. 6 millió pm, a nettó termés kb. 1/3 része lehetett az uradalmak bels! felhasználása, s 14-16 millió pm
a piacra kerül! felesleg. E mennyiség nagyobb ugyan Orosz István 6-10 millió
pm közötti becslésénél, de figyelembe véve alacsonyabb bázisadatait, továbbá
azt a körülményt, hogy ! már levonta az arató-, illetve csépl!részt, arányai lényegében megegyeznek. Ellentmondanak ugyanakkor az általunk ismert uradalmi gabonamérlegeknek.
A gabonatermelés szempontjából meglehet!sen rossz adottságokkal rendelkez! szekszárdi uradalomnak 1815-ben mindössze 283 pm gabonája termett
saját szükségletén felül.69 E mennyiségnek az össztermeléshez viszonyított arányát nem ismerjük, de alig lehetett magasabb a Nógrád megyében 100-200 hold
szántón gazdálkodó Darvas család 7 év átlagában 10% körüli piaci feleslegénél
1809 és 1815 között.70 Deák László zalai birtokos vet!mag levonása után ma64 BÁCSKAI Vera-NAGY Lajos: Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban.
Akadémiai Kiadó Budapest, 1984. 40-43.
65 OLÁH (1964): 218.
66 TÓTH Tibor: A mernyei uradalom gazdálkodása a jobbágyfelszabadítás el!tt. Somogy Megye Múltjából 5. Kaposvár, 1974. 154.
67 S. SÁNDOR (1951): 14.
68 SCHWARTNER, Martin v.: Statistik des Königreiches Ungern. Erster Theil. Zweite, vermehrte
und verbesserte Ausgabe. Ofen, 1809. 280. ÉRKÖVY Adolf: Az 1863. évi aszályosság a Magyar Alföldön. Pest, 1863. 63.
69 TML Tolna Vármegye Nemesi Közgy"lésének Iratai 3: 50/1815.
70 Darvas Pál naplója 1806-1815. Ezúton mondok köszönetet a család örököseinek, hogy a forrást
rendelkezésemre bocsátották.
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radt gabonája 31%-át, 441 pm-et adott el 1783-ban.71 Bár allodiális gabonatermelés látványos felfutása csak ezután kezd!dött, az arányok a következ! több
mint fél évszázad alatt mit sem változtak. A Somogy megyei vrászlói uradalomban mintegy 3000 magyar hold vetésterületen termett kb. 30.000 pm gabonának 1846-ban 24%-a került eladásra.72 A Tolna megyei tengelici uradalom
egyik közbirtokosa, a Gindly család az 1790-es években több év átlagában az
össztermés kb. ¼ részét tudta csak nélkülözni.73 A herceg Esterházy család hatalmas latifundiuma 1831/32. évi 468.459 pm gabonaterméséb!l 146.164 pm,
31% bizonyult feleslegnek.74 A szintén kiterjedt tata-gesztesi uradalom termeléséb!l 1829-ben 23,5%, 1831-ben 34% került eladásra.75 Legmagasabb piaci hányaddal, 55%-kal a Somogy megyei csokonyai uradalom három pusztája,
Gyöngyös, Tarnóca és Kútf! rendelkezett 1812-1814 között. Kétséges azonban,
hogy általánosítható-e ez a részeredmény, annál is inkább, mivel az ugyanehhez az uradalomhoz tartozó Rinyaújlakon az elvetett gabona ötszörös hozammal számolt termésének csupán 27%-a került eladásra.76
Példáink a 18. század végét!l a 19. század közepéig kisbirtoktól középbirtokokon át a latifundiumokig terjednek, de a speciális helyzet" Szekszárd és a
kisbirtokos Darvas család kivételével meglep! következetességgel a megtermelt gabona ¼-1/3 rész közötti piaci hányadáról tanúskodnak, megfordítva a
spekulatív úton kalkulált arányokat. Ez esetben a nemesi allódiumok, uradalmak gabonafeleslege 14-16 millió pm-r!l felére, 7-8 millió pm-re csökkenne.
Az agrártermel!k összesített gabonamérlege a különféle számítások alapján
tehát a széls! értékekkel kalkulálva igen eltér! eredményt hozhat. A paraszti
hiány minimumának (2,5 millió pm) és az uradalmi felesleg maximumának (16
millió pm) egyenlege plusz 13,5 millió pm, míg a jobbágy-zsellér hiány maximuma (8,5 millió pm) és az uradalmi többlet minimuma (6 millió pm) pedig
már 2,5 millió pm hiányba fordul át. Az utóbbiról tapasztalati úton tudjuk,
hogy irreális. Bizonyos, hogy a mez!gazdaság önmaga szükségletén felül felesleget termelt, ám ennek pontos mértékénél szempontunkból sokkal fontosabb
az a tény, hogy a zsellérek és töredéktelkes jobbágyok 23 millió pm saját termeléssel nem fedezett szükséglettel rendelkeztek, melyet vagy a munkaer!, vagy
az árupiacon kellett megszerezniök, az exportot volumenében messze meghaladó bels! keresletet teremtve a magyarországi gabonafelesleg számára.
71 TURBULY Éva: Egy zalai köznemes Deák László vagyoni viszonyai és gazdálkodása. Gazdaságtörténeti Tanulmányok. Zalai Gy"jtemény 34. Zalaegerszeg, 1993. 22.
72 KAPOSI Zoltán: A vrászlói uradalom termelése és gazdálkodása XX. század els! felében. Somogy
megye múltjából 1988. Levéltári Évkönyv 19. Kaposvár, 1988. 193-194.
73 TML Gindly Család Levéltára 22 d. 177. pall.
74 NY. STRAUB Éva: Adalékok a gabonaárak alakulásához Magyarországon 1828-1831 között. Agrártörténeti Szemle XVII. évf. 1975. 1-2. szám 1975. 1. táblázat.
75 Idézi: BODROG György: A t!kés gazdálkodás kialakulása az el!szállási uradalomban. Agrártörténeti Szemle 1966. 8. sz. 1966. 520. SZABAD György: A tatai és gesztesi Eszterházy-uradalom áttérése a
robotrendszerr!l a t!kés gazdálkodásra. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1957. 82.
76 TILKOVSZKY Loránd: Széchenyi István csokonyai uradalma. Somogy megye múltjából 21. Kaposvár, 1990. 139.
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Háda Béla

India, Irán és Pakisztán regionális törekvéseinek érintkezési pontjai a
21. század els! évtizedében

A

z ázsiai földrész hatalmi-politikai közegének egyik más kontinensre sem jellemz! vonása a stratégiai tér territoriális sz"ksége. E jelenség nagy- és középhatalmak, nukleáris fegyverzettel rendelkez!k és úgynevezett küszöbállamok közvetlen szomszédságából adódik. Ennek
következtében ugyanis a regionális hatalmi építkezés - mely minden hasonló
adottságokkal rendelkez! ország szokványos törekvése - igen hamar ütközik
egy másik ország hasonló ambícióival. E tanulmány három, e szempontból
meghatározó jelent!ség" ázsiai állam, India, Pakisztán és Irán viszonyát jellemzi. A téma különös érdekességét - a nemzetközi folyamatokban játszott szerepükön túl - az adja, hogy az érintettek kapcsolataiban a hatalmi építkezésb!l
adódó rivalizálás és feszültségek mellett az együttm"ködés kényszere is egyre
nagyobb teret nyer, gyakran igen ellentmondásos színben t"ntetve fel egymással szembeni politikájukat. E kett!sséget természetesen részben az egyes államok saját nemzeti törekvései, részben pedig a globális folyamatokkal is összefüggésben álló helyi társadalmi, gazdasági és politikai igényekb!l adódó egymásra utaltság fokozatosan hozta létre az elmúlt két évtized során. Míg az el!bbiek a hagyományos biztonságpolitikai er!feszítések, stratégiai mozgástér és hatalmi kapcsolatok építésének motívumait foglalják magukba, addig az utóbbiak
között az energiaellátás, a gazdasági növekedés, a természeti er!forrásokkal való
gazdálkodás, a terrorizmus fenyegetésének, vagy a bels! stabilitás igényének
elemei figyelhet!k meg. Az alábbiakban olyan problémakörök kerülnek elemzésre, melyek Irán, India és Pakisztán két-, illetve háromoldalú kapcsolataiban
kiemelt jelent!ségüknél fogva a konfliktus, vagy a stabilitás tényez!inek számítanak, meghatározva a három ország viszonyának dinamikáját.
Az egymásra utalt !sellenségek
Az India és Pakisztán között feszül! területi viták, különösen a három és
fél1 indo-pakisztáni háború háttere és eseménytörténete már évtizedek óta
foglalkoztatja a kutatókat, napjainkra könyvtárnyivá duzzasztva a téma szakirodalmát. A két szomszédos atomhatalom viszonyát függetlenné válásuk óta
mérgez!2 kasmíri konfliktustól e dolgozat sem tekinthet el, fontos azonban rámutatnunk, hogy a két ország viszonyának problematikája jóval túlmutat a
Az 1999. évi kargili háborút olykor a negyedik indo-pakisztáni konfliktusként is emlegetik.
India és Pakisztán 1947. augusztus 15-én nyerte el függetlenségét a Dél-Ázsiát korábban
gyarmatosító brit nagyhatalomtól. Minthogy a tartomány jöv!je addig nem d!lt el, Pakisztán fegyverrel kísérelt meg érvényt szerezni igényének. Az els! kasmíri háború az év október 22-én vette
kezdetét. BALOGH András- ROSTOVÁNYI Zsolt- BÚR Gábor- ANDERLE Ádám: Nemzet és nacionalizmus, Korona, Budapest, 2002. 226-227.
1

2
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gyakran elemzett katonai dimenziókon. Kasmír hovatartozása jogi szempontból nemigen dönthet! el, minthogy mindkét félnek megvan a jogalapja a tartomány feletti szuverenitás gyakorlására, igényüket pedig - nem utolsó sorban
annak ideológiai vonatkozásai miatt - az 1947-49 között lezajlott els! háború és
a mai területi állapotok kialakulása óta változatlanul fenntartják.3 Aligha hagyhatjuk figyelmen kívül azt a megállapítást sem, hogy a ma már történelmi
konfliktus jelent!s részben a függetlenség el!estéjének brit politikai man!verei,
vagy mulasztásai nyomán válhatott ennyire súlyos krízissé a két szomszéd viszonyában.4 A katonai fellépés azonban napjainkig többszöri kísérlet ellenére
sem bizonyult eredményesnek, és az 1949. január 1-ével érvénybe lépett ENSZ
t"zszüneti vonal, mely a fejedelemség területének 1/3-át Pakisztán, míg 2/3-át
India katonai ellen!rzése alatt hagyta, ideiglenes jellege ellenére tartósnak bizonyult, és ma gyakorlatilag államközi határnak tekinthet!. A kés!bbiekben az
iszlám állam többször is megkísérelte megváltoztatni a kasmíri status quo-t,
mely világosan bizonyítja, hogy az iszlámábádi vezetés közel sem tekintette a
t"zszüneti vonalat az elérhet! maximális eredménynek. A sorozatos vereségek
azonban nem igazolták reményeiket. Az indo-pakisztáni háborúk a hagyományos összhader!nemi összecsapásoktól (1965., 1971.) a térben és eszközökben
egyaránt korlátozott siacheni (1984-1987), vagy kargili (1999) incidensekig végeredményükben azonos konklúziót sugalltak: Pakisztán katonai képességei noha a világ élvonalába tartoznak - mégsem bizonyultak elegend!ek a nagy
szomszéd visszaszorításához. A tény, miszerint a krízist nem lehetett er!vel
megoldani, különösen er!s hangsúlyt kapott 1998. tavaszán, mikor mindkét
ország sorozatos kísérleti robbantásokkal bizonyította, hogy immár a nukleáris
fegyverek sem hiányoznak arzenáljukból. Noha az ezt követ! évben a pakisztáni hadvezetés már nagyobb önbizalommal vállalhatta a fegyveres összecsapás kockázatát, az ennek nyomán kirobbanó kargili incidens5 egyértelm"vé tette, hogy a relatív er!viszonyok nem változtak, és India hagyományos, immáron történelminek is nevezhet! er!fölénye továbbra is adott. Az azonban kétségtelen, hogy a muszlim atombomba nagymértékben növelte Pakisztán biztonsági komfortérzetét, és túl azon, hogy a katonai megoldást valószer"tlen
opcióvá tette a viták kezelésében,6 csökkentette a nagy szomszéddal szembeni
3 Minderr!l: Gurtej SINGH: How Far can the Kashmir Conflict 1989-2009 be Attributed to
Fundamentalist Religious Empowerment?, Victoria University of Wellington, June 2009.
4 Ld. egyebek mellett: GÖMÖRI Endre: Pakisztán,-Bangla Desh, Kossuth, Budapest, 1972, 34-45.
valamint Rakesh ANKIT: The Cold War and its Impact on the Evolution of the Kashmir Crisis, 1947-48,
IN: Journal of the Oxford University History Society, Vol 6. 2009.
5A kargil hegységben kirobbant konfliktusról: Tarik M. ASHRAF: Doctrinal Reawakening of the
Indian Armed Forces, Military Review, November-December, 2004. 53-62. 54-55.
6 Mindez annak ellenére is igaz, hogy az indiai stratégiai tervezés, kifejezetten Kasmír helyzetére és a
kargili háború tapasztalataira alapozva kidolgozta a korlátozott hagyományos háború elméletét. A George Fernandes indiai védelmi miniszter által 2000-ben el!terjesztett doktrína a két nukleáris hatalom
közti fegyveres konfliktusok forgatókönyvét vázolta fel, a nukleáris háború kockázatának elméleti kizárásával. Ld.: Stephen F. BURGESS: Indias Emerging Security Strategy, Missile Defense and Arms Control,
USAF Institute for National Security Studies, INSS Occasional Paper 54. 2004. 25-27.
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hagyományos pakisztáni frusztrációt is. Mindennek eredményeképpen, míg a
huszadik század második felében a két ország viszonyában meghatározó
elemnek számított a területi vita, napjainkban Kasmír ügye minden ideológiai
szerepe ellenére már kevésbé központi kérdés. Mint ahogy egy témával foglalkozó tanulmány találóan megállapította: A két szomszéd között a hideg béke
állapota figyelhet! meg.7 Ebben természetesen nem csak a konfliktus zsákutcajellege játszott közre, hanem az érintettek szövetségi politikája, és az ezzel öszszefügg! számítások is. A bipoláris korszak lezárulása Dél-Ázsia országai
számára is új távlatokat nyitottak meg nemzetközi kapcsolataik fejlesztésében.
Ez eleinte India számára jelentett igazán komoly el!relépést, mely a korábbi
id!szakban szovjet szövetségesnek számított, az ezredfordulóra azonban látványos közeledés kezd!dött Washington és Újdelhi között, mely az amerikaiindiai kapcsolatok új korszakát volt hivatva bevezetni.8 B! másfél év múlva a
lankadó amerikai-pakisztáni kapcsolatok is új er!re kaptak: a 2001. szeptember
11-i terrortámadást követ!en az USA afganisztáni terveinek végrehajtásához
számított a kargili háború után hatalomra jutott Pervez Musarraf tábornok
kormányának támogatására. Mindez témánk szempontjából azt a konklúziót
hordozta, hogy a két ellenségesked! szomszéd azonos stratégiai szövetségeshez kötötte magát, minek következtében regionális politikájuknak azon elemei,
melyek súlyos konfliktusok kialakulásához vezethettek volna, háttérbe szorultak. Az önmegtartóztatás mindkét állam számára komoly anyagi és politikai
hozadékkal járt. Míg az USA Pakisztánnak jelent!s gazdasági támogatást és
konkrét pénzügyi segélyeket is juttatott,9 addig Indiával - egyebek mellett nukleáris együttm"ködést is vállalt, elismerve annak atomhatalmi státuszát.10
Kasmír jogilag rendezetlen helyzete azonban továbbra is magában hordozza az
államközi konfliktus lehet!ségét, ugyanakkor állandó alkukényszert is szül a
két fél között. A nukleáris háború immár egy évtizedes veszélye ugyanis mégoly valószín"tlen is legyen - olyan katasztrófával fenyeget, melynek elkerüléséhez elengedhetetlen a két politikai és katonai elit minimális konszenzusa.
Az elméleti kockázatokon túl azonban mindennapos jelenségek is befolyásolják
India és Pakisztán regionális biztonsági törekvéseit. Az afganisztáni háborúval
párhuzamosan ugyanis Dél-Ázsiában is el!térbe nyomultak az új típusú fenyegetések, melyek legalább akkora dilemmát jelentenek a kormányok számára, mint a
területi viták. A napjainkban nagy nyilvánosságot kapó terrorizmus a szóban forgó
térségben közel sem újszer" jelenség, minthogy a hindu- muszlim ellentét frontvo7 India, Pakistan and Kashmir: Stabilising a Cold Peace?, International Crisis Group, Asia Briefing
No. 51. 2006.
8 Ld: CSICSMANN László: Az indiai külpolitika útkeresése a poszt-bipoláris korszakban, IN: RADA
Péter (szerk.): Új világrend?- Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború korában, Grotius Könyvtár, Budapest, 2007. 119-134.
9 A konkrét számokat és a pakisztáni gazdaság eredményeit jól szemlélteti: Pramit MITRA Teresita SCHAFFER: Pakistan and the United States: Sweet and Sour, South Asia Monitor, Center for
Strategic and International Studies, Number 94, 2006.1-3.
10 Michael A. LEVI - Charles D. FERGUSON: U.S.-India Nuclear Cooperation, A Strategy for
Moving Forward, Council on Foreign Relations Press, Council Special Report, No 16. 2006.
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nalai sohasem a kasmíri t"zszüneti vonalat követték. E probléma azonban sokáig
látszólag csak Indiát sújtotta, ahol a terrorizmus és szeparatizmus számos formában ütötte fel a fejét már a bipoláris korszak alatt is.11 Az utóbbi b! évtized folyamán azonban Pakisztán számára is egyre érzékelhet!bb problémát jelentett a széls!séges iszlám militantizmus. A pániszlám eszmeiséggel és az ehhez társított harci
szellemmel átf"tött csoportok pakisztáni szemmel eleinte egyfajta speciális stratégiai eszközt jelentettek, melyet az ország afganisztáni és kasmíri törekvéseinek
szolgálatába állíthat, elkerülve a bekerítést, és nyomást gyakorolva riválisaira. E
fegyver azonban kétél"nek bizonyult, és különösen a Pakisztánban létrehozott
tálib mozgalom hamar kicsúszott Iszlámábád ellen!rzése alól. Miután a Tiszták
Országa12 2001-ben az USA mellé állt, a széls!ségesek ellenségként, a muszlim
ügy elárulójaként azonosították korábbi patrónusukat. Napjainkra az iszlám extrémizmus nagyobb veszélyt jelent Pakisztán társadalmi és politikai stabilitására,
mint Indiára nézve. E kézirat megszületéséig számos tanulmány elemezte a délázsiai iszlám militantizmus jelenségét, annak gyökereit!l kiindulva. Következtetéseik jelent!s része nem illeszkedik szorosan a témánkhoz, azt azonban fontos
hangsúlyozni, hogy a probléma mára kin!tte a nemzetállami kereteket, és regionális szinten veszélyezteti a térség stabilitását. Ennek ismeretében egyre világosabb, hogy a tartós visszaszorítása is csak minimálisan a három leginkább érintett
állam - Afganisztán, Pakisztán és India - összefogásával képzelhet! el. E konklúzió
értelmében kereste fel Richard Holbrook amerikai különmegbízott a térség kormányait, hogy megnyerje !ket a kölcsönös együttm"ködés gondolatának.13 Történelmi tapasztalataik azonban jelenleg még túl er!s gyanakvást szülnek az érintett
társadalmak között, és ez korlátozza együttm"ködési készségüket. A tartós eredmény ugyanis megkövetelné a felek katonai, rendészeti és titkosszolgálati kooperációját is, melyre az érintett kormányok és szervezetek ma még nem, vagy csak
korlátozottan készek. Emellett természetesen alapfeltétel lenne a terrorista módszerekt!l való következetes elhatárolódás, melyre pedig - f!ként taktikai okokból a pakisztáni titkosszolgálati szféra (f!ként a leginkább érintett ISI, Inter Services
Intelligence) nem mutat igazi hajlandóságot. Ennek kockázataiból a 2008. novemberi Mumbai-i összehangolt terrortámadás adott ízelít!t a világnak, bizonyítva a
két ország közötti titkos frontvonalak létezését.14
Újdelhi és Iszlámábád viszonyát ugyanakkor hiba lenne pusztán a konfliktusosság oldaláról értékelni. A két szomszéd együttm"ködését az ezredfordulón világszerte jelentkez! civilizációs kihívások, esetünkben f!ként a vízellátás
11 E terrorista/szeparatista frakciók nem kizárólag az iszlám extrémizmushoz köt!dtek, marxista, széls!séges nacionalista és nemzeti felszabadító szervezetek szintén megtalálhatók közöttük.
Összefoglalva Ld.: HÁDA Béla: Az indiai biztonság és védelempolitika alapvonalai, ZMNE Stratégiai és
Védelmi Kutatóintézet, Elemzések 2009/1. 4-6.
12 Pakisztán urdu nyelven Tiszták Országát jelenti.
13 Holbrook to dicuss Paks cooperation in war against Terror, In: Thaindian News, February 9th,
2009, http://www.thaindian.com/newsportal/south-asia/holbrooke-to-discuss-paks-cooperationin-war-against-terror_100152782.html , letöltve: 2009. 12. 27.
14 Alan K. KRONSTADT: Terrorist Attacks in Mumbai, India, and Implications for U.S. Interests,
CRS Report for Congress, Congressional Research Service, December 19. 2008.
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és energiabiztonság problémája is próba elé állítják. Dél-Ázsia egységes vízrendszert alkot, északi részének felszíni vízfolyásai túlnyomó részt a Himalája
hegységrendszeréb!l erednek, gyakran több ország területét is érintve. Pakisztán f! folyója, az Indus (Szind), valamint nagyobb baloldali mellékfolyói is indiai területr!l érkeznek az országba, táplálva az alföldi területek mez!gazdaságát, melyet a Thar sivatag terjedése egyre inkább fenyeget. Az indus vizének
megosztásáról szóló indiai-pakisztáni egyezményt (Indus Waters Treaty) még
1960-ban írták alá, rendelkezései pedig az elmúlt öt évtized fejl!dése következtében már igencsak elavultnak tekinthet!k.15 A vízmegosztás és vízgazdálkodás problémája nem csak az államok között, hanem azokon belül, regionális
szinten is komoly viták tárgya lehet.16 Mindennek gyökere egy kett!s probléma: Az elmúlt évtizedekben az er!söd! iparosodás, valamint a gyors népességnövekedés, és az ebb!l adódó mez!gazdasági változások miatt fokozódott a
vízfelhasználás mindkét országban. Ezzel párhuzamosan a globális éghajlati
folyamatok következtében a Himalája gleccserei is visszahúzódóban vannak,
egyre kevesebb vízutánpótlással látva el a folyókat. Az évtizedes távlatokban
fenyeget! vízkrízis megel!zésének lehet!ségeivel az érintett társadalmakban is
egyre többen foglalkoznak, rávilágítva a helyi gazdálkodási kultúrával összefügg! problémákra és az érintettek közötti ésszer" együttm"ködés elkerülhetetlenségére.
Az iráni-pakisztáni viszony változó arcai
Az iráni-pakisztáni kapcsolatok igen változatos hat évtizedet tudhatnak
maguk mögött. Tény azonban, hogy ezek a pakisztáni külpolitikai érintkezés
legels! jelent!sebb fejleményeit hozták. India és Pakisztán 1947. augusztus 15-i
függetlenné válása után ugyanis Irán volt az els! ország, mely elismerte a keleti határai mentén szervez!dött újszülött muszlim államot. A diplomáciai kapcsolatok felvételére már 1948 májusában sor került, és egy évre rá Liukat Ali
Hán pakisztáni miniszterelnök hivatalos látogatásra érkezett Teheránba. Mohamed Reza Pahlavi sah pedig az els! államf! volt, mely a szuverén Pakisztán
történetében diplomáciai utat tett az országban 1950 márciusában.17 Még abban
az évben megszületett a Barátsági Szerz!dés,18 mely a két szomszéd kapcsolatának tartósan pozitív szellemét volt hivatva biztosítani. A perzsa és indiai kultúra évezredes érintkezési zónája Pakisztán területére esett,19 és ennek társa15 Minderr!l: D Suba CHANDRAN: Harnessing the Indus Waters: Perspectives from India, Institute
of Peace and Conflict Studies, Issue Brief 122, September 2009.
16 Ez utóbbira szolgáltatnak példákat a Pakisztáni Mangala és a Diamer-Basha duzzasztóm"vek tervei körül kirobbant heves viták.
17 Shah ALAM: Iran-Pakistan Relations: Political and Strategic Dimensions, The Institute for
Defence Studies and Analyses, Strategic Analyses, Oct-Dec, 2004. 526.
18 Ahmed MONTAZERAN - Kashif MUMTAZ: Iran-Pakistan: Cooperation for Regional Stability
and Peace, Strategic Studies, Vol. XXIV. 2004/1. (Spring), 73-90.
19 Pakisztán jelenlegi négy f! lakossági csoportja közül kett! (pastunok és beludzsok) iráni, a
másik kett! (a szindhi és a pandzsábi) viszont az indoárja etnikai eredet hordozója.
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dalmi és politikai konklúzióival az újszülött államnak is számolnia kellett. Az
1955. február 25-én Törökország és Irak között létrejött Bagdadi Paktumhoz
még az év október 12-ig Nagy-Britannia, Pakisztán és Irán is csatlakozott.20 Az
USA által (küls! tagként) dominált védelmi szervezeten belül tehát a két ország szoros katonai partnerségre lépett egymással, mely a bipoláris korszak
nemzetközi rendszerében egyszersmind a nyugati világgal való szövetségüket
is jelentette. E viszonyrendszer egészen az 1979. évi iráni iszlám forradalomig
állt fenn. A sah rendszerének februári bukása és a síita papság hatalmi pozícióba lépése alapjaiban változtatta meg a térség hatalmi egyensúlyát.21 A KözelKelettel, Közép-és Dél-Ázsiával egyaránt közvetlenül érintkez! Irán korábban
a helyi amerikai politika legfontosabb bástyájának számított, az Iszlám Köztársaság április 1-i kikiáltásával azonban éles fordulat állt be addigi külpolitikájában. Az ország nem csak az Egyesült Államokkal fordult szembe, de rendszerének ideológiája komoly biztonsági kihívást jelentett a tágabb térség muszlim
államai számára is.22 Ennek következményei Pakisztánban is érz!dtek. Bár
1956. február 29-e óta formailag Iszlámábádból is egy iszlám köztársaságot irányítottak, az állami intézményrendszert és jogi normákat nem rendelték olyan
mértékben alá a vallási el!írásoknak, mint Iránban. A szunnita többség" Pakisztánban a lakosság nagy része gyanakvással szemléli a síita kisebbséget,
melynek közösségi törekvései mögött a helyiek egyre gyakrabban feltételezik a
nyugati szomszéd támogatását. A Bagdadi Paktum helyére lépett CENTO
(Central Treaty Organization) 1979. szeptember 26-án bejelentett megsz"nése nem utolsó sorban Irán március 12-i kilépése nyomán - formálisan megsz"ntette a két ország addigi katonai szövetségét. Ez azonban még korántsem járt a
kölcsönös viszony drasztikus romlásával. Teherán és Iszlámábád stratégiai elképzelései között számos közös pont lelhet! fel a hidegháború korától napjainkig. Ezek között ott találhatjuk a szovjet térnyerésben való ellenérdekeltséget,
mely különösen az afganisztáni krízis során lépett el! els!dleges szemponttá,
vagy éppen társadalmi-politikai berendezkedésük védelméb!l adódó speciális
biztonságpolitikai igényeiket.23 Iszlámábádból azonban továbbra is egy olyan
országot irányítottak, mely az 1954. május 19-én aláírt amerikai-pakisztáni Kölcsönös Védelmi Egyezmény alapján az USA els!dleges térségbeli szövetségesének számított, és ezt a státuszát csak er!sítette az iráni oszlop kid!lése. A következ! évt!l kezdve Teherán erejének javát a nyolc éven át tartó Irak elleni
háborúra koncentrálta,24 miközben Pakisztán az afganisztáni szovjet behatolás20 A bagdadi paktum és a CENTO, HALMOSY Dénes (szerk.): Nemzetközi Szerz!dések 19451982, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó- Gondolat Kiadó, Budapest, 1985. 269-272.
21 GAZDIK Gyula: A közel-keleti térség, IN: NÉMETH István (szerk.): 20. századi egyetemes történet, II. Európán kívüli országok, Osiris, Budapest, 2006. 272-294. 284.
22 Err!l: John L. ESPOSITO (Ed.): The Iranian Revolution: Its Global Impact, Florida International
University Press, Miami, 1990.
23 Shah ALAM: 528.
24 David SEGAL: The Iran-Iraq War: A Military Analyses, Foreign Affairs, Vol 66, No 5.
(Summer) 1988, 946-963. és Thom WORKMAN: The Social Origins of the Iran-Iraq War, Center for
International and Strategic Studies, Working Paper No. 5, March 1991.
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sal szembeni ellenállás központjává vált, a megszállók ellen harcoló
mudzsáhidok katonai és ideológiai kiképzésének megszervezésével. Az ország
törzsi határvidékének medreszéi és a kiképz!táborok hálózata lett az 1994-ben
színre lép! afganisztáni tálib mozgalom inkubátora is, melyet ennek nyomán
sokan tekintenek Pakisztán sajátos kreálmányának. Az extrém széls!ségességér!l ismertté vált szunnita irányzat25 hatalomra segítésével a pakisztáni politikai
és katonai elit - Kína mellett - egy újabb baráti szomszédot remélt, ahol meg!rizheti a polgárháború alatt kialakított stratégiai (ezen belül is els!sorban titkosszolgálati) játékterét, és nem kell tartania a helyi síita hazarákat támogató
Irán politikai és ideológiai térnyerését!l. E stratégia árnyoldala az iszlám
militantizmus er!söd! pakisztáni jelenléte volt, minthogy az iszlám extrémista
irányzatok és fegyvereseik nagyban támaszkodhattak afganisztáni kapcsolataikra és a két ország határvidékén berendezett infrastruktúrára. Az eszmeileg
gyakran a tálibokhoz köt!d! militánsok politikai és agitációs tevékenysége
egyre érzékelhet!bben fenyegették Pakisztán bels! stabilitását, mellyel a kett!ezres évek külpolitikai fordulatát követ!en az els!dleges biztonságpolitikai
kockázattá léptek el! Iszlámábád számára.26 Irán ugyanakkor éppenhogy állami ideológiájának elismertetésével és (bizonyos korlátok melletti) terjesztésével
növelheti biztonsági komfortját. Ennek szellemében Teherán hagyományos
stratégiai terén belül27 hathatósan támogatja a síita közösségeket és azok közéleti ambícióit is. Regionális biztonságpolitikai törekvései Közép-Ázsiához és a
Közel-Kelethez egyaránt er!s szálakkal kötik az országot. E törekvések iráni és
pakisztáni oldalról pedig Afganisztánban, illetve részben a beludzsisztáni területeken találkoznak egymással. Tény, hogy az alapvet!en antiimperialista, sajátos pániszlám eszmeiséget is ápoló síita Irán s az amerikai és kínai szövetséges,
saját nemzeti arculatát er!síteni kívánó, szunnita többség" Pakisztán sok
egymástól eltér! vonással rendelkezik. E különbségek, valamint a két szomszéd együttm"ködési kényszere nyomán keletkez! ellentmondások a biztonságpolitikai kapcsolataikban rajzolódnak ki a legélesebben. Bár a két kormány
hivatalos szinten általában hitet tesz a kölcsönös bizalom és barátság szelleme
mellett, a mindennapokban gyakran merül fel a másik fél titkosszolgálati tevékenysége olyan afganisztáni, vagy beludzsisztáni fejlemények mögött, mely
ellentétes Teherán vagy Iszlámábád helyi törekvéseivel. Ezen ütközési pontok
közül a beludzs-kérdés sajátos közös ügyként megkülönböztetett figyelmet érdemel. A beludzsok településterülete az Indiai-óceán partvidékén egy összefügg! tömböt alkot, melyen ma három ország, Irán, Afganisztán és Pakisztán
osztozik. E vidék földrajzi fekvése és a területén fellelhet! ásványkincsek (köztük jelent!s nemesfém és szénhidrogén készletek) miatt stratégiai szempontból
rendkívüli értéket képvisel,28 mind az egykori Brit-Beludzsisztánt megörökl!
ROSTOVÁNYI Zsolt: Az Iszlám Világ és a Nyugat, Corvina, Budapest, 2004. 140-146.
Pakistan: The Militant Jihadi Challenge, International Crisis Group, Asia Report No 164, March
2009, 4-6.
27 Ide sorolható az Öböl-térség, Dél-Irak, Azerbajdzsán és Nyugat-Afganisztán is.
28 KATONA Magda: A Nagy Játszma beludzs kártyája, Új Honvédségi Szemle, 2006/11. szám, 34-47.
25
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Pakisztán, mind pedig Irán számára, melynek legkeletibb, SzisztánBeludzsisztán, valamint a szomszédos Kermán tartománya szintén nagy lélekszámú beludzs népességnek ad otthont,29 mely egy etnikai realitást képez a határ túloldalán él! beludzs közösségekkel. A történelmi összehasonlításban viszonylag lassan ébredez! beludzs nemzeti mozgalom dezintegrációs hatása a
hatvanas évek óta sajátos együttm"ködést hozott létre Irán s Pakisztán között a
helyi törekvések - esetenként er!szakos30 - visszaszorítása érdekében.31 A
beludzs függetlenedés megakadályozásában kialakult érdekközösség azonban
láthatóan nem akadályozza meg a feleket abban, hogy esetenként kihasználják az
egyes beludzs mozgalmakat a másik féllel szembeni nyomásgyakorlásra. Ez
ugyan eleddig nem lépte át azt a határt, melyt!l a két ország nyíltan fenyegetné a
másik területi épségét, mégis egyre érzékelhet!bb problémák katalizátora. Az
utóbbi években ugyanis az addig kevésbé érintettnek t"n! Iránban is meger!södött a beludzs nemzeti mozgalom, a 2002-ben alakult Dzsundullah (Isten Katonái) szervezet m"ködése nyomán. Egyebek mellett e militáns csoportot vádolták a 2009. október 18-án végrehajtott öngyilkos merényletért is, melyben az Iráni
Forradalmi Gárda hat magas rangú tisztje vesztette életét.32 A beludzs-krízisnek
azonban van egy másik, mindkét államot érint! dimenziója: Az alábbiakban még
szóba kerül! Irán-Pakisztán-India gázvezeték a tervek szerint mindkét
Beludzsisztán területén áthaladna, üzembiztonsága pedig (melyhez mindhárom
országnak alapvet! érdeke f"z!dik) csak a térség stabilitása mellet szavatolható.
A feszültségek mellett azonban Irán és Pakisztán bizonyos nem nyilvános
együttm"ködésre is képes volt a közelmúltban, tovább árnyalva viszonyuk
kett!s természetét. Ennek leglátványosabb következménye az elmúlt évtizedben a pakisztáni nukleáris technológia iráni megjelenése volt. A pakisztáni
nukleáris program az 1965. évi, második kasmíri háborút követ!en bontakozott
ki, és bizonyos jelek arra utaltak, hogy sikeréhez a nyolcvanas évek folyamán
iráni anyagi támogatást is kapott.33 Ennek hatása a két szomszédos ország katonai fejlesztéseire egészen az ezredfordulóig nem volt felmérhet!. A pakisztáni nukleáris eredmények, f!ként a dúsítási technológia, illetve az annak során
felhasznált kisméret" urándúsító centrifugák iráni jelenléte az ezredfordulón
nyert bizonyítást. Az Egyesült Államok és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vizsgálata során világossá vált, hogy Abdul Kadír Hán - a pakisztáni
29 A rendelkezésre álló források az iráni beludzsok lélekszámát mintegy 3 millió f!re, a pakisztániakét nagyjából ugyanennyire teszik. Ld.: The Forgotten Conflict in Balochistan, International
Crisis Group, Asia Briefing No. 69, October 2007, 6. és Vahe BOYAJIAN: On Baluchi Separatism,
In: Iran and the Caucasus, Vol 3 (1999-2000), 389-396.
30 A legismertebb ilyen eset az 1973-77-ig tartó belháború volt a pakisztáni fegyveres er!k és a
Mír Hazan Khán Marrí vezette beludzs törzsi csapatok között.
31 Ld.: KATONA Magda: Beludzsisztán a figyelem középpontjában, Magyar Külügyi Intézet, Külpolitikai Tanulmányok, 2008. 22-25.
32 Roger HARDY: Profile: Irans Jundullah militants, BBC News, Monday, 19 October 2009.
33 Err!l: Steve WEISSMAN- Herbert KROSNEY: The Islamic Bomb: The Nuclear Threat to Israel
and Middle East, New York: Times Books, 1981. 60-65. és Farzana SHAIKH: Pakistans Nuclear Bomb:
Beyond the Non-proliferation Regime, International Affairs, Vol. 78, No.1. (January) 2002. 29-48. 33.
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nukleáris program vezet! kutatója - kapcsolatokat épített ki Líbiával, ÉszakKoreával és Iránnal is, továbbadva ezen országokba a program eredményeinek
egy részét.34 Az iráni atomprogram eredetileg az ötvenes években indult útjára,
majd a forradalmat követ! megakadás után, a nyolcvanas évek második felében, az Irakkal dúló pusztító konfliktus és az 1986-ban nyilvánosságra került
izraeli nukleáris fegyverkezés árnyékában kapott új lendületet.35 Az iráni rezsim félelmei az ország geostratégiai és az ezzel szorosan összefügg! biztonságpolitikai helyzetéb!l adódtak, mely a forradalom vívmányainak expanziója
helyett egyre inkább az ország (és a rendszer) hatékony önvédelmének igényét
sugallták. Irán nagyhatalmi ellenfeleivel szemben ez az atomfegyver, és az erre
alapozott stratégiai elrettent! képesség birtokában volt elképzelhet!.36 Az iráni-pakisztáni nukleáris együttm"ködés az 1980-as évekt!l datálható, és egészen az ezredfordulóig egyértelm"en nyomon követhet!. Teherán mai ismereteink szerint a fegyvermin!ség" uránium dúsításához szükséges kisméret"
centrifugák átadásával kapta a leghatékonyabb segítséget Iszlámábádtól.37
Hogy ez milyen viszonyban állt Iránnak a pakisztáni kutatásokhoz való említett hozzájárulásával, arra nézve nem állnak rendelkezésünkre konkrét információk, csupán logikai következtetéseket vonhatunk le. A Kadír Hán szabadalmaként m"köd! technológia segítségével mindenesetre lehet!vé vált az
iráni nukleáris alapanyag-termelés decentralizálása, ami a rendszer nagyfokú
védettségének egyik els!dleges biztosítéka.38 Noha Iszlámábád megkísérelte a
tudós magánakciójaként beállítani az ügyletet, a nukleáris technológiák er!s
pakisztáni ellen!rzése miatt kevéssé valószín", hogy az a titkosszolgálatok, illetve a központi hatalom tudta nélkül mehetett végbe. Maga Kadír Hán több,
azóta született nyilatkozatában is utalást tett ez utóbbi összefüggésre.39 Az incidens mindennek dacára roppant kellemetlen volt az iszlámábádi kormánynak, mely ma hivatalos szinten elhatárolódik a hasonló lépésekt!l. Fontos kérdés azonban, hogy az anyagiakon túl mi inspirálta Pakisztánt Irán nukleáris
fegyverkezésének támogatásában. A választ a szakért!k ma többnyire az ország speciális geopolitikai helyzetéb!l vezetik le. Pakisztán eszerint Iránnal
partnerségben egy muszlim stratégiai súlypontot hozott volna létre, mely képes lehetett volna kiegyensúlyozni a tágabb térségben érdekelt többi hatalom
34 Richard P. CRONIN- Alan K. KRONSTADT- Sharon SQUASSONI: Pakistans Nuclear
Proliferation Activities and the Recommendations of the 9/11 Commission: U. S. Policy Constraints
and Options, CRS Report for Congress, Congressional Research Service- The Library of
Congress, 2005. 3-4.
35 N. RÓZSA Erzsébet - TÁLAS Péter: Az iráni atomprogram körüli vitáról, ZMNE Stratégiai és
Védelmi Kutatóközpont Elemzések, 2006/1. 1.
36 Uo. 5-6.
37 Simon HENDERSON: Pakistans Nuclear Proliferation and U.S. Policy, The Washington
Institute for Near East Policy, http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=1704 ,
January 12, 2004. letöltve: 2009. 04. 08.
38 Az iszfaháni urándúsító üzem például egyértelm"en a pakisztáni technológia adaptálásával
épült.
39Khan: Musharraf approved nuclear sale, UPI.com, www.upi.com/Top_News/2008/07/05/
Khan-Musharraf-approved-nuclear-sale/UPI-31221215269789 , letöltve: 2008. 04. 07.
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(Izrael, India, USA) törekvéseit. Emellett Irán nuklearizációja elvonhatja a nyugati figyelmet Pakisztán fegyverkezésér!l, mely ezáltal tágabb mozgástérhez
juthat.40 Jelenlegi ismereteink szerint azonban Irán 2003-ban felfüggesztette katonai célú atomprogramját. Ez, valamint az ezzel párhuzamosan végbement
pakisztáni külpolitikai irányváltás egyel!re levette a napirendr!l az iránipakisztáni nukleáris tandem opcióját.
A két ország közötti gazdasági kapcsolatok dinamikus b!vülése viszont továbbra is kiemelt téma mindkét f!városban. A kétoldalú kereskedelem volumene
különösen a 2004. március 4-én aláírt Kedvezményes Kereskedelmi Megállapodást41 követ!en n!tt látványos mértékben. A 2008-2009. statisztikai évre a kereskedelem összértéke meghaladta az 1,2 milliárd USA dollárt, mialatt a Pakisztáni Iszlám Köztársaság teheráni nagykövetségének jelentése szerint a 2009. év augusztusáig az Iránba irányuló pakisztáni export 86%-kal n!tt a korábbi évhez képest.42 A
kapcsolatok további er!sítése szempontjából a felek kiemelt célként kezelik az
energiahordozók szállításával kapcsolatos regionális beruházásokat, különösen az
iráni földgázt az Indiai Szubkontinensre eljuttató cs!vezeték tervét, melynek el!készítésére és végrehajtására Közös Munkacsoportot is létrehoztak.43 E projekt
szempontjából válik különösen fontossá az iráni-indiai viszony kérdése.
Az iráni kapcsolat indiai szemmel: a stratégiai érdekek kereszttüzében
Az 1947. évi gyarmati területmegosztással India és Irán közvetlen szomszédsága megsz"nt, a közöttük fellelhet! esetleges konfliktusforrások java részét így
Pakisztán örökölte meg (beludzs-kérdés, Goldsmidt-vonal és az afgán politika
stb.), melynek területe egyszersmind a két hatalom stratégiai terének metszéspontját is jelenti. Az 1979-es iráni forradalom a sah külpolitikai törekvéseinek is
véget vetett, melyek egyik vezérfonala az ókori perzsa birodalmiság hagyományait továbbéltet! Nagy Civilizáció felépítése, és ezzel összefüggésben az ország
vezet! hatalmi tényez!vé emelése volt az Indiai-óceán térségében. Ez utóbbi szerepet tehát India ma anélkül kezdi betölteni, hogy azzal Iránt kényszerítené versenyre. Az indiai haditengerészet képességeinek növekedése nem zavarja az iszlám államnak a Perzsa-öbölre koncentráló tengeri védelmére tett er!feszítéseit. A
két ország mai baráti viszonyának látványos meger!sítésére 2003. januárjában
került sor Mohamed Khatami iráni elnök indiai látogatása alkalmával, mikor
megszületett a két nép stratégiai partnerségét kimondó Újdelhi Deklaráció.44
Shah ALAM: 541-542.
Mubarak Zeb KHAN: Pakistan, Iran to cut duty on 647 items: Preferential trade, Dawn,
http://www.dawn.com/2004/08/22 , letöltve: 2009.12.10.
42
Pakistan-Iran Trade Crosses $1 Billion Figure, Forex, August 19, 2009,
http://finance.kalpoint.com/highlights/business-news/pakistan-iran-trade-crosses-1-billion-figure. html;
letöltve: 2009. 08. 30.
43 Err!l: Foreign Office Year Book 2005-2006., Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic
of Pakistan, 2007. 35. 138.
44 Szövegét ld.: http://meaindia.nic.in/declarestatement/2003/01/25jdl.htm , letöltve:
2008. 11. 23.
40
41
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Emellett hét további fontos egyezmény is aláírásra került. Indiában az Iránnal
fenntartott nexust - a területfelosztással megszabadulván a lehetséges közvetlen
súrlódásoktól - hagyományosan jónak, és a nagy történeti civilizációk közti évezredes kapcsolatok mintájának tartják. A gyakorlatban azonban e baráti összhang
számos kockázati elemet tartogat a dél-ázsiai óriás számára. India az utóbbi id!szakban meger!södött nyugati kapcsolataitól jelent!s hasznot remélhetett, mely
éppúgy magába foglalta az indiai gazdaság modernizációjához elengedhetetlen
t!kebefektetéseket és technológiaimportot, mint a katonai képességeinek fejlesztéséhez szükséges nyugati eszközök beszerzésének lehet!ségét. A gyorsan fejl!d! indiai-amerikai és indiai-izraeli kapcsolatok45 azonban az Iránnal fenntartott
viszony tekintetében súlyos dilemma elé állítják az újdelhi kormányt. Teherán és
az említett nyugati hatalmak feszült, esetenként kifejezetten ellenséges viszonya
ugyanis man!verezésre kényszeríti az indiaiakat. A választási kényszer az ország nyugati partnerei és Irán között az Öböl-térség biztonsága és az iráni atomprogram megítélése kapcsán fennálló éles nemzetközi viták miatt állandó probléma Újdelhi számára. A bel- és külpolitikai téren egyaránt komoly téttel bíró helyezkedési kényszert jól jellemzi a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség iráni
tevékenységével kapcsolatos indiai állásfoglalás és az iráni atomprogram transzparens megítélése.46 Az Iránnal kapcsolatos politika jó alkalom arra is, hogy a
kormányzó Indiai Nemzeti Kongresszus és a leger!sebb ellenzéki er!, a Bharatija
Dzsanata Párt ütköztesse nézeteit hazájuk nemzetközi pozícióépítésér!l. Az ellenzék vádjai, melyek a nyugat túlzott kiszolgálásáról és az indiai nemzeti érdekek nem eléggé határozott képviseletér!l szólnak, még ha jelenleg nem is átüt!
erej"ek, óvatosságra ösztönzik a kormányzatot. Ezt természetesen nem csupán
belpolitikai számítások teszik indokolttá, hanem az indiai gazdaság robbanásszer"en növekv! energiaigénye is. A nyugati kapcsolatok ugyanis egy kulcsfontosságú területen nem képesek biztosítani az indiai szükségleteket. Ez az energiahordozó-importhoz köt!d! igény. Az indiai energiatermelés a 21. század els! évtizedének végére még túlnyomórészt k!szén tüzelésén alapul. Ez még 2007-ben
is 51 %-át állította el! az indiai energiafelhasználásnak A nukleáris energia - az
ország eredményes atomprogramja dacára - szerény, mindössze 2%-os részesedéssel jelent meg, és az elkövetkez! másfél- két évtizedben helyi források szerint
nem is várható, hogy 6% fölé emelkedik.47 A több szempontból is igen problematikus k!szénfelhasználás visszaszorítása tehát f!ként a k!olaj és földgáz-üzem"
energiatermelés fejlesztésével lehetséges. A növekv! szénhidrogén importot az
indiai motorizáció fejl!dése is indokolja, kielégítése pedig leginkább az Öböltérségb!l oldható meg.48 A f! partner ebben Irán lehet, ami világosan magyarázLd: Efraim INBAR: The Indian-Israeli Entente, Orbis, Winter 2004, 89-104.
Err!l: Pramit MITRA - Vibhuti HATÉ: India-Iran Relations: Changing the Tone?, Center for
Strategic and International Studies, South Asia Monitor No 92, March 8, 2006. 1.
47 Minderr!l: Marie LALL - Iftikhar A. LODHI: Political Economy of Iran-Pakistan-India (IPI) Gas
Pipeline, Institute of South Asian Studies, Working Paper No 26. 23 October 2007. 4-8.
48 A közép-ázsiai földgázimport, azaz a Türkmenisztán- Afganisztán- Pakisztán- India (TAPI)
gázvezeték opciója a politikai stabilitás hiánya miatt er!sen kétséges.
45
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za Újdelhi óvatos állásfoglalásait vele szemben. Tény ugyanakkor, hogy Indiában sem szimpatizálnak azzal a gondolattal, hogy egy újabb muszlim állam tegyen szert az atomfegyverre, mely ráadásul az iszlám vallás által kialakított
identitásra, mint politikai tényez!re, még Pakisztánnál is nagyobb hangsúlyt fektet. Indiában ez a dél-ázsiai muszlim extrémizmus politikai és ideológiai meger!södésének veszélyét idézi fel, mely súlyos következményekkel járhat az ország
belbiztonságára nézve is.49 E szempont motiválta azt az együttm"ködési készséget is, melyet India az afganisztáni rendezés érdekében tanúsított, remélve, hogy
annak eredményei majdan jelent!sen csökkentik az iszlám terrorszervezetek akcióképességét. Az iráni kapcsolat jelent!sége azonban a fegyverkezés terén is
megmutatkozott, mikor felmerült, hogy a kett!ezres évek els! felében több, tömegpusztító fegyverek el!állítására felhasználható alapanyag és technológiai
eredmény került Indiából az iszlám államhoz. Bizonyosságot nyert például, hogy
egyes vezet! indiai kutatók nehézvíz alapú nukleáris technikát adtak tovább az
országnak,50 míg két indiai szerves kémiai vállalat illegális anyagokat exportált
Iránba.51 Noha igaz, hogy ezek az esetek a 21. század els! éveiben nem tekinthet!k sem rendszerszer"nek, sem pedig a hivatalos indiai politika részének, mégis
bizonyították a két hatalom viszonyának sajátos kétarcúságát.
Az iráni-indiai katonai kapcsolatokat a felek 1983-ban, az Indo-Iráni Közös Bizottság felállításával alapozták meg. Az együttm"ködés azonban hivatalos szinten
sokáig igen szerény maradt, noha az említett Újdelhi Deklaráció is hitet tett fejlesztése mellett. India az USA szempontjait is méltányolva 2009-ig bezárólag egyértelm"en mindössze az iráni haditechnikai eszközök felújításában való közrem"ködésben, illetve az indiai hadiipar termékeinek esetleges exportjában gondolkodott. Egy amerikai részr!l sokat bírált program keretében azonban a két ország
haditengerészeti er!i közös hadgyakorlatokat is tartottak az Arab-tengeren.52
Az energiahordozó-kereskedelem az 1990-es évek óta egyre kiemeltebb téma a két ország között, a szárazföldi szállítás azonban az ellenséges pakisztáni
magatartás miatt egy ideig nem t"nt megvalósíthatónak. India ezért a középázsiai beszerzési források és a cseppfolyósított földgáz tengeri szállítása felé
fordult. Ez utóbbinak a pakisztáni területeket elkerül! útvonalát biztosítandó
járult hozzá a szisztán-beludzsisztáni Csahbahár kiköt!jének fejlesztéséhez,
mely mindössze 200 km-re fekszik a pakisztáni Gwadartól, Kína arab-tengeri
jelenlétének reménybeli támaszpontjától.53 A hosszú távon jóval olcsóbb, és
egyszer"bb megoldásnak ígérkez! Irán-Pakisztán-India (IPI) gázvezeték tervét
a nyugati szakírók gyakran álomként aposztrofálják, nehéz azonban figyel49 E veszély annak ellenére fennáll, hogy a helyi iszlám fundamentalista szervezetek többsége
nem a síita irányzathoz köthet!.
50 John LARKIN - Jay SOLOMON: Indias Ties With Iran Pose Challenge for U.S. Wall Street Journal, Mar. 28. 2005.
51 Alan KRONSTADT - Kenneth KATZMAN: India - Iran Relations and U.S. Interests, CRS
Report for Congress, August 2. 2006. 4.
52 Uo. 5.
53 LALL  LODHI: 20.
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men kívül hagyni, milyen meghatározó érdekek f"z!dnek ezen álom megvalósulásához. A mintegy 2775 km hosszúságúra tervezett vezeték normál üzemkapacitáson naponta mintegy 150 millió köbméter földgázt szállítana iráni területr!l Pakisztánba,54 melynek túlnyomó részét India venné át.55 Irán Oroszország után a második legnagyobb ismert földgáztartalékokkal rendelkezik a világon, míg India az egyik legnagyobb gázimport!r. A stratégiai relációkon túl
tehát a program komoly üzleti tényez! is, melynek els! beruházási szakaszáról, az Irán-Pakisztán cs!vezeték-szakasz megépítésér!l 2009. május 24-én írta
alá a szerz!dést Mahmud Ahmedinedzsád iráni és Aszif Ali Zardari pakisztáni
elnök.56 Amennyiben a beruházás a tervek szerint megvalósul, alapvet!en befolyásolhatja a három résztvev! ország kapcsolatait, er!sítve a régió stabilitását. Ez különösen a középen elhelyezked! Pakisztán vonatkozásában fontos.
A gázvezetékhez hasonló kulcsfontosságú létesítmények befogadásával ugyanis a térség hatalmi tényez!it egyre er!söd! érdekek f"zhetik Pakisztán ma még
törékeny stabilitásának és területi integritásának meg!rzéséhez.
Záró gondolatok
Az Irán, Pakisztán és India regionális törekvései, és egymással fenntartott
kapcsolatrendszere a 21. század els! évtizedének végére minden ellentmondásosságuk dacára is meghatározó befolyással bírnak az Indiai-óceán északi térségének nemzetközi kapcsolataira és biztonságpolitikai folyamataira. Hogy e
viszonyrendszert a jöv!ben milyen mértékben jellemzi majd az együttm"ködés
szelleme, és mennyiben mérgezik a rejtetten, vagy nyíltabban, de kétségkívül
meglév! konfliktusforrások, napjainkban még megjósolhatatlan. A bizonytalanságot tovább fokozza a küls! hatalmak, f!ként Kína és az Egyesült Államok
er!söd! érdekeltsége az észak indiai-óceáni területen, melyet annak világgazdasági és stratégiai jelent!sége motivál. Ennek logikai keretébe illeszkedik az
is, hogy napjainkban Peking szemszögéb!l India, Washington számára pedig
Irán pozícióinak er!södése nem igazán kívánatos fejlemény. Beavatkozásukra,
vagy befolyásolásra irányuló törekvéseikre a jöv!ben is számítani kell. A szóban forgó három ország kapcsolatai tehát egy tágabb nagyhatalmi játszma részeként is értelmezhet!ek, ami természetesen meghatározza az érintettek jöv!beli lépéseit, megnyitva a térség történelmének újabb fejezeteit.

54 Gal LUFT: Iran-Pakistan Pipeline: Irans New Economic Lifeline, Journal of Energy Security, 18
June, 2009, http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=199:iranpakistan-pipeline-irans-new-economic-lifeline&catid=96:content&Itemid=345; (2009.12.20.).
55 LALL - LODHI: 15.
56
Pakistan, Iran finally sign gas pipeline accord, Dawn.com, http://www.dawn.com/
wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/business/09-iran-pakistan-sign-gas-pipelinedeal-media-szh--07 , letöltve: 2009. 12. 14.
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Harsányi Iván

A második világháború kirobbanásáról folyó vitákhoz

A

mint ez várható volt, a második világháború kirobbanásának 70.
évfordulója élénk, olykor dühös, elkeseredett vitákra adott alkalmat, nem annyira tudományos alapozású és célzatú tanulmányok,
inkább álláspontokat megjelenít! zsurnalisztikus állásfoglalások formájában. S
mivel a háború kereken hat éven át folyt, várható, hogy nagyobb eseményeinek
az évfordulóján a vita ismételten föllángol. Az írásokra nem csak az jellemz!,
amir!l írnak, hanem sokszor mindenekel!tt az, amir!l nem. S bár a történelmi
id! ma aligha kedvez a nyugodt tisztázási kísérletnek, nehéz szó nélkül hagyni
bizonyos vonatkozásaikat. Különösen azért, mert az ehhez szükséges források 
sok esetben évtizedek óta  rendelkezésre állnak. Egyfajta tisztázásra teszek most
(meglehet, vesztemre) sporadikus kísérletet, a terjedelem adta keretekben.
Ki akarta a háborút?
Elképedtem, amikor az EBESZ, s!t az Európa Tanács Parlamentje1 a háború
kirobbanásáért a felel!sséget  ha nem is egyenl! arányban  megosztotta a
nemzetiszocialista Németország és a Szovjetunió között. A sztálini vezet! gárda sok mindenért felel!s akkor is, kés!bb is, többek közt nem mosható tisztára
az 1939. augusztusi, illetve szeptemberi MolotovRibbentrop paktum(ok)
háttérmegállapodásai és ezek súlyos következményei ügyében sem. De hogy a
háború kirobbantásáért rá hárítják a felel!sséget, az nem elfogultság, egyszer"en
elemi tények mell!zése. Kénytelen vagyok néhány axiómának látszó igazságot
el!revetni. Az 1930-as években a nagyhatalmi játékok szerepl!i között voltak,
akik nem is nagyon titkoltan, majd szinte teljes nyíltsággal, programszer"en
készültek a háborúra. Hitler már 1936 nyarán, a gazdaság vezet!ihez intézett
emlékiratában egyenesen beszélt: A következ! feladatot t"zöm ki: I. A német hadseregnek 4 éven belül bevetésre készen kell állnia. II. A német gazdaságnak 4 éven belül
alkalmasnak kell lennie a háborúra.2 Más hatalmak  különböz!, itt nem tárgyalható körülmények és szempontok miatt  szerették volna ezt elkerülni; ennek
érdekében tisztességes és nem tisztességes eszközökhöz is nyúlva. (Bocsánat
ezért a nem historiográfiai veret" min!sít! jelz!ért.) Ilyen cél érdekében bevetett manipulációs fegyvertáruk kimeríthetetlen volt, anélkül, hogy ez által a
háború kezdeményez!ivé s így felel!seivé avanzsáltak volna. Elemi tény például, hogy az USA sokáig minden erejével igyekezett magát távol tartani a világkonfliktustól. A második világháborúban egymással 1941 után szembenálló
1 A híradások egy része alapján ezt a tekintélyes, minden létez! európai integrációs szervezetnél öregebb, 1949 májusában létrehozott társadalmi testületet sokan összetévesztették az Európai
Tanáccsal, parlamenti közgy"lését pedig az Európai Parlamenttel.
2 Magyarul lásd NÉMETH István: Demokrácia és diktatúra Németországban #9#8-#945. Összegzés és
dokumentumok. 2. köt. A harmadik birodalom (1933-1945). 355.
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táborok (a tengelyhatalmak blokkja, illetve az Egyesült Nemzetek 1942. január
1-jén létrehozott katonai-politikai szövetsége) közötti frontvonal túlnyomórészt
kirajzolja a két kategória (akartanem akarta) közötti határt.
A felel!sség kérdése azért is fontos, mert a nagy háborúk szükségképpen
hozzák magukkal a kegyetlen vérengzést, leszámolásokat. A gy!ztes hatalmak
rovására is írhatók ilyenek, s ezekr!l az évforduló kapcsán is szó esett (a katy#i
vérengzés közel 4.500 áldozata, az 1945 tavaszi lipcsei és drezdai bombázás, a
hirosimai atomtámadás stb.). Mindez joggal róható föl a gy!zteseknek, feltéve,
ha ennek nem az a célja, hogy a hatéves vérfürd! tudatos el!készít!inek és kirobbantóinak a felel!sségét maszatolják el vele.
Eddig az volt a helyzet, hogy a gy!ztes hatalmak kormányai és katonái (hidegháború ide vagy oda) egyöntet"en értelmezték az alapvet! felel!sség
ügyét. Ez önmagában nem történettudományi argumentum, de azzá válik azáltal, hogy az alapos kutatások ezt látszanak alátámasztani. A németek, bár ez
nyilván nekik lehetett a legnehezebb, más-más hangsúlyokkal, de keleten és
nyugaton is mintaszer"en tették magukévá ezt a gondolatot. Nem a vereségüket ünnepelték (mert az nagyon súlyos volt, és a terhe nem csak azokra nehezedett, akik kitervelték és kibontakoztatták a háborút), hanem azt, hogy miután
ez a különlegesen és nyíltan embertelen rendszer folytathatatlanná vált, fokozatosan ismét megnyílt el!ttük a népek családjába való beilleszkedés útja. Kisebb-nagyobb ellenzéki er!k (olykor nem is alaptalanul, például a tömeges kitelepítés által érintve) másképp látták a dolgot, a neonáci csoportok pedig érthet!en !rizték a tüzet. Május 8-án és 9-én viszont (ez sem teljesen mindegy)
minden érintett ország f!városában közösen koszorúztak a szovjet és az angolszász nagykövetek, katonai attasék, Bonnban, Nyugat- és Kelet-Berlinben maguk a németek is. 2009 az els! év, hogy egyes európai szervezetek, ha nem is a
májusi koszorúzók, az említett módon megtörték ezt a pozitív hagyományt,
ami különös. A magyar kormányzat pedig habozás (és gondolkodás) nélkül
kapásból csatlakozott hozzájuk, ami viszont nem különös. Kár, és ennek még
komoly következményei lehetnek, nem a nagyhatalmakra nézve
A tisztánlátást súlyosan akadályozzák a hidegháború lerakódásai. Mind a
Szovjetunió, mind a nyugati demokráciák nagy mulasztásokat követtek el,
amelyek gyengítették a háború elhárítására tett er!feszítéseiket. Emiatt a második világháború után, amikor megromlottak a kapcsolataik, mindent elkövettek, hogy egymásra terheljék ennek a felel!sségét, vagyis nem elemezték, hanem a politika szekere elébe fogták a történelmet. A lefoglalt német dokumentumok b!ségesen elegend!k voltak rá, hogy kölcsönösen besározzák egymást
(s ennek során egyaránt megfeledkeztek a maguk saráról.) Washingtonban már
1948-ban napvilágot látott a szovjetnémet kapcsolatokat a háború el!estéjén
ábrázoló Náciszovjet kapcsolatok #939#94# cím" iratgy"jtemény.3 Válaszul a
Szovjetunió külügyminisztériumának Irattári Osztálya két kötetben közzétette
azoknak a beszédes dokumentumoknak a számottev! válogatását, amelyeket
3

Nazi-Soviet Relations #939-#94#. Washington, 1948.
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az el!renyomuló szovjet hadsereg Herbert von Dirksen volt moszkvai, tokiói,
illetve londoni (19381939!) nagykövet gröditzbergi kastélyában, illetve a
Wilhelmstraße berlini irattárában zsákmányolt. Ezek valamivel nagyobb id!szakot (19371941) fognak át.4 Mindkét gy"jtemény szelektív volt, együtt
azonban kirajzolták a valóság jelent!s részét.
Nem arról van szó, hogy a színvonalasabb nyomtatott és elektronikus sajtótermékek ma általában hamisítanák a történelmet. Ellenkez!leg, az idei évfordulón kevésbé ismert mozzanatok is fölbukkantak.
Mi az hát, amir!l nem beszélünk?
Hozzunk egy példát. A Klub rádióban Németh István és Vitári Zsolt hoszszú, érdekes és történelemtudományi szempontból jól megalapozott interjúban
próbált a lehet! legtöbb dokumentumra hivatkozva reális képet nyújtani az
1939-es év eseményeir!l, megfelel!en kitérve a fordulatos hónapok ellentmondásos fejleményeire. Németh meg is említette, hogy azokban a hónapokban
mindenki mindenkivel tárgyalt. Valahogy mégis elkerülték a harmadik dimenziót. Részletezték a németszovjet kapcsolatkeresést, amelynek során els!sorban
a Reich emberei tüsténkedtek; érintették az 1939. tavaszi-nyári szovjetangol
francia politikai és katonai tárgyalásokat (bár bizonyos vonatkozásaiban nem
volt idejük elmélyedni), ahol a gyorsítást szinte az utolsó pillanatig a szovjet fél
szorgalmazta. Ám a Hitler-kormányzat és az angolok háttérben folyt (bár évtizedek óta ismert), roppant beszédes 1939 nyári megbeszéléseit !k is mell!zték.
(Kés!bb erre visszatérek.)
Egyezmények és paktumok
Roppant fontos a vitákat hordozó terminológia, maga is a hidegháborús lerakódások egyik mozzanata. A vitaírások például kell! súllyal emlegetik a müncheni egyezményt. München persze egy régóta közeled! jéghegy egyik csúcsa
volt. De ki nevezné ezt ChamberlainHitlerDaladierMussolini-paktumnak?
Ezt szigorúan anonim megállapodásként emlegetik. Pedig 1938-ban, két hét leforgása alatt nem Sztálin, hanem Chamberlain utazott három alkalommal Hitlerhez, szeptember 15-én Berchtesgadenbe, 26-án Bad Godesbergbe, 29-én pedig
Münchenbe.5 A paktum a MolotovRibbentrop (mások fogalmazásában Hitler
Sztálin) egyezmény neve. Más szóval: az én paktumom anonim egyezmény, a te
egyezményed nevesített paktum, és kész. A hidegháborús frontok két oldalán az
id!k során kétféle történeti-politikai terminológia is született. Mindkett! elfogult
volt, tele kiélezett, diffamáló bélyegz!kkel, egyoldalúságokkal. A hidegháború
4 Okmányok és adatok a második világháború el!zményeir!l. Közzétette a Szovjetunió Külügyminisztériuma. Révai Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, Budapest, 1948.
5 Lásd München #938. Diplomáciai és politikai dokumentumok. Kossuth Könyvkiadó, Budapest,
1988. 57-61. (Chamberlain feljegyzése berchtesgadeni tárgyalásaikról; 71-73. (Godesbergr!l); 11-15.
(a müncheni egyezmény és kiegészít! dokumentumai).- Az id!s Lloyd George, a brit liberálisok
nesztora, nálamnál kevésbé visszafogott kifejezéssel élt:  egymás után háromszor sietett a Führer
ölel! karjaiba. (W. P. and Zelda K. COATES: A History of Anglo-Soviet Relations. London, 1945. 614.
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azóta lezárult, szerencsére atomkatasztrófa nélkül, de az egyik fél gy!zelmével. S
mi ennek a félnek az anakronisztikus, de diadalmas terminológiáját örököltük, ez
zúdul ránk a sajtóból, sokszor még a szaklapokból is.
A szovjet és orosz történészek és politikai tényez!k hetven éve panaszkodnak arra, hogy az egykori antanthatalmak a német agressziónak igyekeztek keleti irányt szabni, a Szovjetunió ellen fordítani. Ennek a megállapításnak az !sforrása Sztálinnak az SZK(b)P XVIII. kongresszusán, 1939. március 10-én elhangzott beszámolója, amelyben többek közt azt hangoztatta, hogy  miután a
nyugati hatalmak Münchenben szétzilálták az európai kollektív biztonság
amúgy is törékeny részrendszerét , a Szovjetunió nem hajlandó mások érdekeiért elvérezni.6 Az erre hivatkozók töredék-idézetek mellett még olyan kevéssé konspirált forrást sem vettek kézbe, mint a Pravda. Ha megnézték volna
Dmitrij Manuilszkijnak, a szovjet vezetés egyik, nemzetközi és Kominternügyekben illetékes fels! vezet!jének akkor nagy visszhangot kelt! felszólalását, ! azt hangsúlyozta, hogy az angol reakció szeretné a Szovjetunió öklével kitöretni a német imperializmus tép!fogait.7 Egyetlen alkalommal sem használt szovjet vezet! ilyen kifejezést a nyugati hatalmakra. Ebben a tekintetben még a
külügyi népbiztosságon 1939. május elején lezajlott, bizonyos vonatkozásokban
sokat mondó LitvinovMolotov váltás, s!t (horribile dictu) az augusztusi paktum sem abszolút határvonal. 1939. augusztus 27-én, négy nappal a paktum
aláírása után Kliment Vorosilov, aki a meghiúsult angolfranciaszovjet katonai tárgyalásokon el!z!leg a szovjet küldöttséget vezette, így nyilatkozott az
Izvesztyijának, a hivatalos kormánylapnak: A szovjet katonai delegáció úgy vélte,
hogy a Szovjetunió, amelynek nincs közös határa az agresszorral, Franciaországnak,
Angliának és Lengyelországnak csak akkor tud segíteni, ha seregeit átengedik Lengyelország területén, miután nincs más út arra, hogy a szovjet csapatok érintkezésbe kerüljenek az agresszor csapataival.8
Annak az érvnek az üt!erejét, hogy a nyugati nagyhatalmak megpróbálták
keletre terelni az agresszor terjeszkedését, persze tompította az, hogy kizárólag a
nyugati hatalmak csínytevéseire világítottak rá. S!t, utána közel másfél éven át
(1939 októberét!l 1941 áprilisáig) !k maguk helyezték a nyugati demokráciák 
kés!bb, a francia katasztrófa után már csak NagyBritannia  háborús felel!sségét azonos szintre a németekével. (Lám, nincs új a nap alatt, most ezt a d!reséget
kapták vissza az Európa Tanácstól.) Mert amúgy a terelésr!l szóló állítás bizonyítható. S!t, hosszú évekig kizárólag a két legf!bb nyugat-európai demokráciának állt módjában a maguk kotyvasztotta versailles-i rendszer, valamint saját
szerz!déses és potenciális szövetségeseik rovására tett engedményekkel terelgetni az agresszió irányát. Ennek állomásai ismertek. El!ször az 1939. augusztusi
SZTÁLIN: A leninizmus kérdései. Idegennyelv" Irodalmi Kiadó, Moszkva, 1945. 593-598.
Pravda, 1939. március 12.
8 Izvesztyija, 1939. augusztus 27.  Az agresszor szó kiemelése t!lem származik. Ezt a mindenki számára (ha akarta) hozzáférhet! nyilatkozatot az eltelt immár több mint hetven év alatt senki
sem kegyeskedett elolvasni, legalábbis senki nem hivatkozott rá. (Magam 36 évvel ezel!tt már
idéztem.)
6

7
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paktum tette lehet!vé, hogy  mint épp mostanában írta egy nyugati kommentátor , a MolotovRibbentrop egyezménnyel most már a szovjet kormány kerüljön abba a helyzetbe, hogy a nyugatiakat saját pénzükkel fizesse ki.
Ázsia is létezik  az Arita-Craigie egyezmény
A keletre terelés európai fogalom. Ám a szovjet Távol-Kelet határán 1938
óta folyt a háború a japánokkal, amely éppen 1939 júliusában és augusztusában
érte el tet!fokát!9 Ennek, már az európai háború kirobbanása után, csak egy
er!teljes szovjet offenzíva és a japán csapatok súlyos veresége vetett véget. Ez
nem csupán azt magyarázza, hogy a szovjet vezetés tartott egy kétfrontos háborútól, amelyben senkit nem tudhatna a maga oldalán. Azt is, miért reagált a
szovjet kormány olyan indignáltan a brit diplomácia távol-keleti man!vereire.
Júliusban a brit diplomácia Tokióban (a háromoldalú moszkvai megbeszélésekkel párhuzamosan) a japán kormány képvisel!ivel tárgyalt. Japán ugyanis,
kínai terjeszkedését folytatva, blokád alá vette a tiencsini angol és francia koncessziós területeket. Július 21-én Hasiro Arita japán külügyminiszter és Sir
Robert Craigie tokiói brit nagykövet egyezményt írt alá. Ebben az angol kormány elismerte a japán hadm"veletek nyomán kialakult status quót, s!t azt is
tudomásul vette, hogy a Kínában tartózkodó japán fegyveres er!knek különleges
követelményeik vannak saját biztonságuk meg!rzése és az ellen!rzésük alatt álló területen a közrend fenntartása céljából. Azt is kinyilvánította, hogy $felsége kormányának nincs szándékában támogatni olyan cselekményeket vagy intézkedéseket, amelyek a fent említett célkit"zéseknek a japán hader!k által való elérését hátráltatnák.10
Ígéretet tett: tudomására hozza a kínai brit hatóságoknak és a Kínában él! brit állampolgároknak, hogy tartózkodniuk kell az ilyen cselekményekt!l. Az egyezményt
(ugye, nem paktum?) a komoly szakirodalom nem egyszer min!sítette keleti
Münchennek, mivel hátba döfte Kínát (a Kuomintangét!), s ezzel az 1937. augusztusi szovjetkínai barátsági és megnemtámadási egyezmény révén közelr!l érintette a Szovjetuniót is. Münchenben a megbékít!k Csehszlovákiát feláldozva az agresszort keletre, Tokióban viszont Csang Kaj-seket áldozatul vetve
nyugatra, Mongólia és a szovjet Távol-Kelet felé próbálták terelni. (Ami, mint
tudjuk, nem jött be; Hitlerék a háború els! évében nem a Kreml bástyáit, hanem az Eiffel torony csúcsát mászták meg, amint rövidesen a japánok sem Vlagyivosztok, hanem Szingapúr felé vették az irányt.)
Az évforduló közeledtével, majd a vita hevében orosz publicisták és történészek cikkek tucatjaiban értelmezték az 1939-es eseményeket, illetve azok
újabb, !ket nyugtalanító nyugati interpretációját. Könyvek és dokumentum9 Lásd a TASZSZ 1939. június 29-e és szeptember 1-je közötti hadijelentéseit. IN: SZSZSZR v
borbe za mir nakanunye vtoroj mirovoj vojni (szentjabr #938 g. - avguszt #939. g.) Izdatyelsztvo
Polityicseszkoij Lityeraturi, Moszkva, 1971. Többek közt 354. 364. 374. 380. 387. 401. 447. 449. sz.
dok.) SZSZSZR (1971).
10 Teljes szövegét ld.: HALMOSY Dénes: Nemzetközi szerz!dések #9#8-#945. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, 1966. 454-456.
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gy"jtemények százai jelentek meg. Többek közt láthatta ezeket a magyar közönség is a könyv 2009. évi magyarországi ünnepén, ahol kiállításon mutatták
be !ket.11 Az Orosz Föderáció kormánya még azt is szükségesnek tartotta,
hogy külön rendeletben történész bizottságot hozzon létre a II. világháború
téves magyarázatainak bírálatára. Ez persze sehova sem vezet, rég rossz, ha ezzel hivatal szerepében tetszelg! szerv foglalkozik. Saját pozitív érveikkel illene
próbálkozniuk, a birtokukban lév!, ma már igen jelent!s részben publikus dokumentumok alapján. (Ezt nehezíti, hogy a második világháború kulcskérdései
körül az orosz történészek között is éles vita folyik, illetve, hogy az országban a
történetírást az orosz történelem utolsó 300 évének az értékelése is megosztja,
különösen a birodalomba az évszázadok során beolvasztott nem orosz lakosságú területek kapcsán. Végül is ez a historiográfia 1992-ig zömmel egy pozitív
fényben ábrázolt hódítástörténet volt, s most csoda lenne, ha a nemzetiségi történetírás a helyreigazítást nem a fordított torzítás, hanem a makulátlan tárgyilagosság talaján hajtaná végre.)
Ki akart komolyan megállapodni?
Sokszor hasonlóan furcsa megvilágításba helyezik azt a kérdést is, hogy melyik félnek volt inkább érdeke a szovjetangolfrancia tárgyalások sikere, kinek
a szándékai voltak komolyak. Itt a sztereotip mai verdikt úgy szól, hogy
Molotov külügyi népbiztosi kinevezése után a szovjet vezetés egyértelm" német orientációra váltott. Sir Samuel Hoare, a brit politika egyik meghatározó
szerepl!je már az 50-es években úgy vélekedett, hogy Molotov a mi ajánlatainkat csupán emel!knek használta annak érdekében, hogy el!nyös feltételeket érjen el Hitlernél.12 Valamivel kés!bb Halifax is úgy emlékezik, hogy a Szovjetunió kizárólag saját érdekeivel tör!dött.13 Való igaz, hogy 1939 nyara folyamán, a Hitler ellenes blokkterv kudarca esetére a veszett fejsze nyeleként, a Hoare említette
(tegyük hozzá sovány) ajánlatok fényében  fölvet!dött valamilyen, a németekkel kötend! megállapodás eshet!sége. Ám vannak eléggé megbízható mutatók, amelyek bizonyítják, hogy ezt a szovjet kormány akkor végs! esetre tartogatta. Az egyik ilyen, hogy a szovjet, illetve az angolfrancia fél a megbeszélésekre milyen szint" képvisel!ket küldött. Az angol és a francia kormány el!ször, március 28-án egyoldalú szovjet garanciát kért Lengyelország és Románia
számára. A szovjet külügy azonnal, még aznap válaszolt: csak átfogó háromvagy többoldalú megállapodást tart alkalmasnak az agresszió elhárítására,
mégpedig úgy, hogy a kölcsönös segítségnyújtás katonai módozatait is rögzítsék. Err!l azonban azonnal hajlandó tárgyalni. (Ebben az a tapasztalata tükröz!dött, hogy az 1935 májusában kötött szovjetfrancia kölcsönös segítségnyújtási egyezmény szövegét azóta sem látták még el a katonai realizálását szolgáló
11 A rendkívüli érték" könyvtömeget az orosz kiállítók Magyarországnak adományozták, s a
Széchenyi Könyvtárban található.
12 Viscount Templewood (HOARE, Samuel): Nine Troubled Years. London, 1954. 359.
13 Lord HALIFAX: Fullness of Days. New York, 1957. 210-211.
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függelékkel.) A nyugatiak végül belementek a háromoldalú moszkvai tárgyalásba, azzal, hogy els!nek a politikai megállapodást kell megkötni. A szovjet
küldöttséget el!bb Litvinov, majd Molotov vezette; az angol fél Stranget, a
külügyminisztérium közép-európai osztályának vezet!jét küldte ki. Seeds
nagykövettel !k alkották a brit delegációt. Azonnal kiderült, hogy csak tárgyalásokra vannak felhatalmazva, egyezmény aláírására nem.
Június 10-én Molotov utasította Ivan Majszkijt: közölje lord Halifax brit külügyminiszterrel, hogy Moszkvában üdvözölnék, ha odautazna.14 $ ezt nagy elfoglaltságára hivatkozva elhárította. Lloyd George már említett nyilatkozatában ezt
így kommentálta: Erre csak egy magyarázatot lehet adni. Neville Chamberlain úr,
Lord Halifax és John Simon [hadügyminiszter  H. I.] nem akarnak szövetséget Oroszországgal. Anthony Eden, a megbékítési politika ellenfele ekkor bizalmasan felajánlotta, hogy ha Halifaxnak valami okból kényelmetlen Moszkvába utaznia, !
vállalja a missziót. Ám falba ütközött: Chamberlain elhárította az ajánlatot. A
szovjet vezetés err!l az epizódról akkor nem értesült; kés!bb Ivan Majszkij, 1932t!l 1943-ig londoni szovjet politikai képvisel! [polpred (polityicseszkij
predsztavityel), az 1941 el!tti szovjet nomenklatúrában a nagykövetnek megfelel! rang] szerzett tudomást róla és írta le egyik önéletrajzi írásában.15
Majszkij, aki Londonban t"kön ült, leírja, hogy a tárgyalások kezdetét!l június végéig [ ] a Szovjetunió csak 26 napot fordított a válaszok elküldésére, Anglia és
Franciaország viszont 59-et. A jegyzékváltás üteme ez után is hasonló volt. A
június 21-i angolfrancia javaslatra a szovjet fél már 22-én válaszolt. Angol
francia viszontválasz: július 1. (9 nap); Szovjetunió: július 3. (2 nap)  Anglia
Franciaország: július 8. (5 nap); Szovjetunió: július 9 (1 nap), Anglia
Franciaország július 17. (8 nap).
A katonai tárgyalópartnerek nem repül!n, hanem lassú járatú kereskedelmi
g!zösön érkeztek Leningrádba. Reginald Drax admirális a külügyminisztert!l
azt az utasítást kapta, hogy a politikai egyezmény megkötéséig a delegáció ne siessen saját tárgyalásaival.16
Ami a katonai tárgyalásokat illeti, az aránytalanság még komolyabb. Szovjet részr!l ismét Vorosilov, illetve a f! hader!nemek népbiztosai és vezérkari
f!nökei vettek részt. Megbízólevelük, amelyet átadtak tárgyalópartnereiknek,
tartalmazta a felhatalmazást, hogy Katonai egyezményt írjanak alá Anglia, Franciaország és a Szovjetunió katonai védelmének megszervezésér!l az európai agresszió
ellen.17 Az asztal másik oldalán alacsony beosztású katonatisztek ültek. Közös
vezet!jük, Drax nyugalmazott brit tengernagy volt minden haditengerészeti
beosztás nélkül, az id! szerint a portsmouthi kiköt! katonai parancsnoka.
Dirksen akkori londoni német nagykövet szerint a három fegyvernem képvisel!i
közül egyik sem rendelkezik olyan képzettséggel, amely lehet!vé tenné, hogy hadm"veSZSZSZR (1971): 323.
MAJSZKIJ, Ivan Mihajlovics: Ki segített Hitlernek? Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1964. 174.
Szerepel az ügy Churchill emlékirataiban is.
16 Documents on British Foreign Policy #9#9-#939. Third series. VI. köt. 736.
17 SZSZSZR (1971): 536.
14
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leti szakkérdésekr!l tárgyaljon.18 Draxnak még megbízólevelet is elfelejtettek adni, noha Molotov augusztus 2-án az angol és a francia nagykövettel folytatott
megbeszélésén külön felhívta a figyelmet a megfelel! felhatalmazás fontosságára. A Philip Doumenc tábornok vezette francia küldöttség megbízása csupán
arra terjedt ki, hogy egyezményt kössön a szovjet fegyveres er!k f!parancsnokságával a két ország fegyveres er!i közötti együttm"ködésre vonatkozólag.19 Nincs szó
benne országok közötti katonai egyezményr!l, még kevésbé háromhatalmi
szerz!désr!l. Kés!bb igen alapos viták folytak az üléseken, amelyek nagyrészt
már 1971, teljes egészükben pedig 1981 óta szöveg szerint ismertek.20 Sietségr!l
azonban nyugati részr!l továbbra sem beszélhetünk. Drax augusztus 21-én (!)
jelentette be, hogy megérkezett a megbízólevele. Ugyanekkor jegyezte meg,
hogy jobb lett volna az ülést 3-4 nappal kés!bb tartani 21 Vorosilov még 22-én
is tárgyalt Doumenc-kel, ám ennek a beszélgetésnek a tárgya már az a szovjet
bejelentés volt, hogy addig nem kívánják folytatni a tárgyalást, amíg világos
választ nem kapnak három, el!zetesen föltett kérdésükre. (Ezek közül a legfontosabb a lengyelországi áthaladásé volt.) Mint más dokumentumokból kiderül,
Juliusz Lukasiewicz párizsi lengyel követ Georges Bonnet francia külügyminisztert!l azt a tájékoztatást kapta, hogy Lengyelország és Románia független
államok; ha a Szovjetunió azt akarja, hogy területüket fölhasználhassa csapatai
felvonultatásához, közvetlenül hozzájuk kell fordulnia.22
1939 tavaszánnyarán tehát két folyamat futott versenyt. Az egyik a német
hadsereg közvetlen el!készületei a Lengyelország elleni agresszióra (Fall
Weiß), a másik a háború kirobbanásának megakadályozására irányuló angol
franciaszovjet tárgyalássorozat. Az els! gyorsuló ütemben folyt, a másik csigalassúsággal. Július közepén a teljes érték" háromhatalmi politikai és katonai
megállapodás  megfejelve a lengyelek által a Vörös Hadsereg számára biztosított, megszabott útvonalakra szóló, kelet-poroszországi irányú áthaladással 
még alkalmas lehetett volna az agresszor elrettentésére. Augusztusban, amikor
a német hadigépezet felpörgött, már legfeljebb a kirobbanó konfliktus sikeres
katonai lefojtását ígérhette. A chamberlaini brit álláspont magukat a hosszan
elhúzódó, ködös célú megbeszéléseket is elégségesnek vélte a békementésre,
ami totális tévedés volt. A francia és a brit álláspont sem volt teljesen egységes,
s!t Daladier miniszterelnök és Bonnet külügyminiszter sem értett teljesen
egyet. Az el!bbi tett er!tlen kísérletet arra, hogy a lengyeleket rávegye a szovjet áthaladás elfogadására. A brit diplomácia arra szorítkozott, hogy közvetítse
a szovjet javaslatokat Varsónak. Ha Chamberlain csak tizedannyi nyomást
gyakorol S%awoj-Sk%adkowski kormányára, amennyit a Csehszlovákiát összeroppantó müncheni egyezmény elfogadása érdekében 1938 nyarán!szén
Dirksen 1939. augusztus 1-jei távirata Ribbentropnak. SZSZSZR (1971): 19.
A felhatalmazás teljes szövegét lásd SZSZSZR (1971): 546. [Kiemelés t!lem - H. I.]
20 Dokumenti i matyeriali kanuna vtoroj mirovoj vojni #937-#939. 1-2. köt. Minyisztyersztvo Inosztrannih
Gyel SZSZSZR. Izdatyelsztvo Polityicseszkoj Lityeraturi, Moszkva 1981. SZSZSZR (1981).
21 SZSZSZR (1981): 2. köt. 135. dok., 321.
22 SZSZSZR (1981): 126. dok., 308.
18

19

236

Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves, ELTE, Budapest, 2010

Benere, lehet, hogy a lengyel vezetés gondolkodóba esik. Ha pedig !szintén
megmondja Becknek, hogy a háromhatalmi megállapodás meghiúsulása esetén
a britfrancia garanciák nem jelenthetnek a németekkel szembeni effektív katonai m"veleteket, akkor is új helyzet állhatott volna el!. (Bár arról hivatalosan
példálózott, hogy az új kötelezettség, amelyet Anglia magára vett, nem kötelezi arra,
hogy Lengyelország fennálló határainak minden hüvelykjét védelmezze.23)
A francia kormányzat a szeptember 3-i hadüzenettel lélektani h!stettet hajtott végre, önmagán tett er!szakot. Hadakozni ugyanis a Daladier-kormány
sem akart, éppen ezért szorgalmazta a britekhez képest er!sebben a lengyel
közrem"ködést. Megértette viszont, hogy legalább jelképesen helyt kell állnia
március végi könnyelm" ígéretéért. Most vált érthet!vé Lloyd George április
eleji dohogása arról, hogy a hirtelen kimondott garancia, ha nem vonják be a
Szovjetuniót, óriási felel!tlenség, amelyb!l még nagy baj lehet.
Az ezredesek kormánya talán nem tudott arról, hogy Hitler április 3-án aláírta a Lengyelország elleni támadás tervét. Azt azonban nem lehetett félreérteni, hogy a német kormány 27-én hivatalosan fölmondta az 1934-es megnemtámadási szerz!dést. Ennek a fényében a lengyel kormány  és ez az, amir!l ma
mindenki mélyen hallgat  óriási lehet!séget packázott el. Er!s, persze nem
el!zmények nélküli russzofóbiájától vezettetve elmulasztotta a részvételt egy
olyan nemzetközi diplomáciai konstrukcióban, amelynek a keretében a II. világháború három fontos kés!bbi gy!ztes hatalma szerz!désben garantálta volna Lengyelország területi épségét, azon a területen, ahol Lengyelország a két
világháború között feküdt. Egy ilyen szerz!dést Sztálin kés!bb is aligha lökhetett volna könnyedén félre. Az ezredesek makacssága az oroszokat néhány hónapon belül sokkal rosszabb formában zúdította Lengyelországra, mint amilyet
a harci folyosók létesítése jelentett volna. S akkor nem kellett volna a lengyel
diplomatáknak Londonban és Párizsban az angolfrancia hadüzenet utáni napokban a Foreign Office-ban és a Quai dOrsay-n kétségbeesetten szaladgálnia,
reklamálva a komoly hadm"veletek sürg!s megkezdését, amire még kezdeti
el!készületek sem történtek. Megtakaríthatták volna azokat a szemrehányásokat is, amelyeket különösen Párizsban kellett bezsebelniük, az el!z! években
folytatott külpolitikai stratégiájuk miatt.
Muszáj leírni azt is, hogy ha a Lengyelország elleni német támadásra nem
kerül sor, szovjet csapatok sem jelentek volna meg lengyel területen.
De ne vágjunk a tények elébe.
Érdekelt volt-e a Szovjetunió a nácik 1933-as gy!zelmében?
Kicsit furcsa, szinte anakronisztikus ennek a kérdésnek a felvetése 1939-es
események kapcsán, de nem az én leleményem. A vitacikkekben elhangzott az
állítás, miszerint a szovjet vezetés, mintegy az 1939-es paktum kontinuus
el!zményeként, már a 30-as évek elején a nemzetiszocialisták hatalomra ju23

The Times, 1939. április 1.
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tásában volt érdekelt. A Komintern német szekciójának, a Kommunisták
Németországi Pártjának (KPD) közvetítésével pedig a gyakorlatban is ezen
munkálkodott.
Itt újra két dolog alaptalan összekeverésével van dolgunk. Ha ugyanis azt a
kérdést tesszük föl: hozzájárult-e a KPD politikája a nácik fölülkerekedéséhez,
az a pontos válasz, hogy bizonyos vonatkozásokban nyilvánvalóan igen. A
Komintern 1928-as VI. kongresszusán meger!sített osztály osztály ellen politika abból a téves várakozásból indult ki, hogy a kapitalizmus súlyosbodó ellentmondásai talaján a közeljöv!ben a proletárforradalmak új hulláma várható.
Aki tehát most a burzsoázia bármelyik csoportjával valami módon együttm"ködik, az a maga sajátos módján a fasizmus szerepét játssza (amelyet egyszer"sítve pusztán a t!ke újonnan fölfedezett támaszának tekintettek). Így lettek a
katolikus jobboldal hívei kleriko-fasiszták, a nacionalista parasztpártok zöld
fasiszták. S ennek az alapján született a szociálfasiszta bélyegz! is, amelynek
durvaságánál lényegesebb, hogy alaptalan és káros volt. (Éppúgy mint szociáldemokrata bon mot-társai, a kommunistákra alkalmazott vörös fasiszták, vagy
a nácikra aggatott barna bolsevisták jelz!.) Mindhárom, meg persze a mögöttük rejl! szemlélet akadályozta, hogy a munkásság a válságos hónapokban öszszefogva próbáljon ellenállni a hatalomra tör! náciknak.
A kommunista történeti szemlélet is ezen az alapon hangsúlyozta a német
szociáldemokrácia szerepét Hitler gy!zelmében. Nem vitás, hogy ez ügyben az
SPD vezetés akkori hangadóira is hárítható bizonyos, más típusú felel!sség. Az
SPD  háta mögött az Általános Német Munkásszövetség (ADGB) sokmilliós
erejével  alapvet! parlamenti er!, országos politikai tényez! volt. Sokáig eléggé hatásos egyeztet! politikát folytatott a munkáltatók szervezeteivel és a hatóságokkal. A válság idején nem forradalomról szónokolt, hanem rengeteg kisebb-nagyobb ügyben védelmezte, nem is egészen eredménytelenül, az 1918ban kivívott, a weimari alkotmányban is rögzített szociális jogokat, munkaügyi
vívmányokat, anélkül, hogy az egyre romló tendenciákat megállíthatta volna.
(1932-ben már tagságának közel 40%-a munkanélküli volt.)
Az SPD tragikus tévedése, amely szegr!l-végre összefüggésbe hozható a
nácik gy!zelmével, abban összegezhet!, hogy nem vette észre: ezúttal olyan új
er! készül!dik ellenük, amellyel szemben a kompromisszumos egyeztet! politika hatástalan.24 Ennél is súlyosabb hibaként azt sem érzékelték, hogy a jobboldal fontos parlamenten belüli csoportjai is radikalizálódtak, és maguk is egyre inkább meg akarnak szabadulni a törekvéseik útjában álló demokratikus államberendezést!l, ennek feltételeként pedig az ennek útjában álló munkásszervezetekt!l. Emiatt az 1932. április 10-i köztársasági elnök-választásra nem
állítottak önálló jelöltet. Paul von Hindenburg tábornagy, hivatalban lév! elnököt támogató szavazásra szólították föl híveiket, akit a demokratikus intéz24 Err!l, lásd GREBING, Helga: Gewerkschaftliches Verhalten in der politischen Krise der Jahren
#930-#933. IN: Gewerkschafts-Zeitung. Organ des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes. Jahrgang
1933. Bonn, Verlag J. H. W. Dietz Nachfolger GmbH, 1983. 45-46.
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ményrendszer védelmez!jének képzeltek. Minden egyes, Hindenburgra leadott
szavazat pörölycsapás szabadságotok ellenségeire!  hirdették plakátjaik.25 Ezen az
alapon utasították el a kommunisták javaslatát, akik fölajánlották jelöltjük,
Ernst Thälmann visszavonását, ha az SPD önálló jelöltet indít.26 Ezek után természetesen megdöbbentek, amikor a bizalmukkal kitüntetett, általuk sikerre
segített elnök 1933 januárjában Hitlert nevezte ki kancellárrá. De lehet-e ezen
az alapon azt állítani, hogy az SPD akarta a nácik hatalomra jutását? Ez ugyanolyan kolosszális ostobaság lenne, mint a kommunisták esetében.
Hogy kiknek állt valójában érdekében az NSDAP kormányra segítése, hogy
kik támogatták ezt anyagi és politikai er!ik teljes latba vetésével, az olyannyira
dokumentált, hogy szégyellném magyarázni. Ha róluk a felel!sséget csak részben is megpróbálnánk másokra hárítani, ez súlyos történelemhamisítás lenne.
Ami a szovjet kormányzatot illeti, tudnivaló, hogy a weimari köztársasággal
igen jó kapcsolatban állt (beleértve még az élénk katonai tapasztalatcserét is,
amely évtizeddel kés!bb kétél" fegyvernek bizonyult). A történészek, nem alaptalanul, inkább arra utalnak, hogy ez a szovjet kormánypolitika id!nként ellentétes volt a KPD Komintern-vezet!k által sugallt politikájával, mindenekel!tt a világháborút követ! forradalmi periódus éveiben. A válság éveiben azonban nem
került sor a weimari demokráciát balról kikezd! fegyveres akciókra. Ez ügyben
legfeljebb azt állapíthatjuk meg, hogy a német politikai életet keresztül-kasul átszöv! paramilitáris tevékenység során a kommunisták voltak azok, akik az SA és
az SS terrorakcióival esetenként fizikai er!t is szembeszegeztek.
Nem igen írták és írják le, de a válság által a végs!kig meggyötört német
munkásság ekkor már összefogva sem tudta volna visszaverni a birtokon belüli társadalmi-politikai er!k és a tisztikar zöme által masszívan támogatott, milliós paramilitáris osztagokat mozgató nácikat. Zömét az urnáknál még balra
húzta a szíve: az 1932 !szi üzemi tanácsi választásokon is az ADGB még a szavazatok négyötödét szerezte meg.27 Egyéb akcióiban azonban már nem volt
er!. A Poroszországban június 20-a óta kormányon lév! nácik az ország szívét
ilyen szempontból már szoros ellen!rzésük alá vonták.
Ki döntötte meg a lengyel kormányt 1939 szeptemberében?
Miel!tt valaki azt gondolná, hogy nem tudom, ki rombolta le, kik rombolták le akkor a lengyel államot néhány hét leforgása alatt, szeretném közölni,
hogy az események kortársa vagyok. Én azonban a lengyel kormányzat eltávolításáról akarok most beszélni, ismét azért, mert err!l senki nem beszél. A lengyel kormányzatéról, kormányostól, köztársasági elnököst!l. Ezt ugyanis nem
a németek, nem is az oroszok rakták ki pozíciójából.
Gewerkschafts-Zeitung, 1932. március 5. 145.
A roppant tanulságos elnökválasztás részleteir!l lásd VADÁSZ Sándor: GewerkschaftsZeitung #932. Yearbook 2009. International Labour Movement. Évkönyv 2009. A nemzetközi munkásmozgalom történetéb!l. XXXV. évf. Budapest, Magyar Lajos Alapítvány, 2009. 216-225.
27 Lásd HARSÁNYI Iván: Egy régi május 2-a története. Egyenlít!, 2008/5. sz. 32-37.
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A francia külpolitika álláspontja a Józef Pi%sudski marsall halála utáni kormányzattal kapcsolatban 1935 és 1939 között végig fenntartásos volt. A két ország között 1921 februárja óta állt fenn szövetségesi viszony, amelyet 1925 októberét!l hivatalos szerz!dés is meger!sített. A Szovjetunióval szembeni biztonságát viszont a lengyel szanációs rendszer  a francia diplomácia gyakran
használt kifejezésével  a németekkel folytatott flörttel próbálta biztosítani. Ezt
nemzetközi jogi aktussal is meger!sítette, amikor, még 1934 januárjában, a
megnemtámadást is tartalmazó közös lengyelnémet nyilatkozatot írtak alá.28
1935. május 2-án azonban megszületett a franciaszovjet, majd 16-án a csehszlovákszovjet kölcsönös segélynyújtási egyezmény. S éppen a kett! között,
12-én elhunyt Pi%sudski marsall. Utóda a jóval szürkébb Ignacy Moscicki, a
kormány er!s embere pedig Józef Beck ezredes lett. A lengyel kormányzat következetesen elhárította a franciák óvatos próbálkozását, hogy Varsót valamilyen formában közelítse ehhez a hármashoz. S bár Franciaországban 1935 és
1939 !sze között 15 kormány és 8 külügyminiszter váltotta egymást (olyan különböz! kormányf!kkel, mint Albert Sarraut, Pierre Laval, Léon Blum, Camille
Chautemps, Edouard Daladier), Párizs mindvégig szorgalmasan kereste azokat
a lengyel kormánnyal ilyen vagy amolyan módon szembenálló varsói politikusokat és katonákat, akikt!l remélte, hogy inkább hajlanak a francia érdekeknek
kedvez!bb álláspontra.29
1938-tól a súrlódások er!södtek. Az, hogy a lengyel kormány nyíltan támogatta az Anschlusst, még annak a fényében is irritálóan hatott Párizsban, hogy
maga a Quai dOrsay sem tett ez ügyben számba vehet! lépést. A francia diplomácia München el!estéjén is (hasztalanul) szondázta Varsó szándékát, vajon
hajlandó volna-e francia lépés esetén Csehszlovákia közös védelmére. Ezt az
elutasító álláspontot rövidesen értelmezte az a fejlemény, hogy 1938 szeptemberében szervezett tüntetések hullámzottak végig Lengyelországon, a Csehszlovákiával szembeni lengyel területi követelések alátámasztására. Találékonyan vették át Henlein szudéta aktivistáinak más módszereit is: Sorozatos öszszeütközések kezd!dtek lengyel kisebbségiek és a csehszlovák karhatalom között az Olza
vidékén  írta a varsói magyar követ.30 Ezekre hivatkozhatott azután a mozgósítás, a jegyzékáradat, mígnem 1938 novemberében lengyel csapatok lépték át a
szorult helyzetben lév!, már nem is Bene vezette maradék csehszlovák állam
határát, birtokba véve Cieszy#t (Teschent) és környékét, a két ország között 18
éve vitatott körzetet.
28 Lásd: Nyilatkozat a Németország és Lengyelország közötti politikai kapcsolatokról. In: HALMOSY
Dénes (és mások): Nemzetközi szerz!dések #9#8-#945. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,
1966. 328-30.
29 Err!l részletesebben lásd Yves BEAUVOIS egy tanulmányát. Le renversement par la France du
«régime des colonels» polonais (septembre #936-septembre #939). Revue dHistoire moderne et
contemporaine, 1999. július-szeptemberi szám.
30 Lásd Hory András varsói magyar követ október 3-i jelentését. Diplomáciai iratok Magyarország
külpolitikájához #936-#945. II. A müncheni egyezmény létrejötte és Magyarország külpolitikája. #936-#938.
(Összeállította: ÁDÁM Magda.) 448. dok., 701-705.  Olyan volt ez, mintha egy, a macska szájában
verg!d! egér vígan ropogtatna egy cserebogarat.
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Mint láttuk, a francia kormány a német támadás után két nappal hadat
üzent Németországnak. Beck a varsói francia követ közvetítésével, szemrehányó stílusban azonnali hatékony francia katonai lépéseket sürgetett. Ugyanezt
tette Lukasiewicz követ Párizsban. Georges Bonnet külügyminiszter kemény
válaszában31 leszögezte, hogy a francia kormány nem szolgált rá semmilyen szemrehányásra. Felsorolta a Párizs által két nap alatt tett intézkedéseket (már 1-jén
elrendelték az általános mozgósítást; másnap a parlament megszavazta a hadihiteleket, harmadnap délután pedig megnyitották a hadicselekményeket). Beck
úr tehát  írta továbbítás céljából Léon Noël varsói követnek  semmilyen bírálatot nem gyakorolhat velünk szemben. Úgy gondolom viszont, hogy mérlegelhetné a hibát, amelyet azzal követett el, hogy annyi éven át bizalmával tüntette ki a Reich kormányát, olyannyira, hogy az elmúlt év januárjában Párizst elkerülve hagyta el Franciaországot, hogy Hitler úrral találkozzék Berchtesgadenben. Ugyanazon év, #938
szeptemberében, egy beszélgetésben, amelyet egy táviratomban leírtam, ezt mondtam
Lukasiewicz úrnak, aki kormánya nevében mereven elutasította, hogy oldalunkon védelmezze Csehszlovákiát: «Jöv! ilyenkor Önökre kerül a sor, a korridorral és
Danziggal».32
A konfliktus akkor fordult élesbe, amikor 1939. szeptember 17-én a széles
értelemben vett lengyel kormány (Moscicki elnökkel és kíséretével) menekülés
közben átlépte a román határt, azzal a céllal, hogy Párizsba jusson, és ott emigráns kormányként m"ködjön tovább. Román földön azonban internálták !ket.
Erre jó ürügy volt, hogy hosszú, zászlókkal feldíszített autókaravánnal (mintegy hivatalosan) érkeztek, amivel, Grigore Gafencu külügyminiszter szavaival,
megsértették Románia semlegességét. Ráadásul Moscicki másnap rádiónyilatkozatot is adott. Valójában az internálás német nyomásra történt. A francia
kormány az internálásban, amely ellen formálisan szelíd szóbeli tiltakozást
nyújtott át Bukarestben, azt a lehet!séget látta, hogy most megszabadulhat
Beckt!l és csapatától, helyükre a francia álláspont iránt megért!bb kormányt
állítva. Franciaország  írja Yves Beauvois egy tanulmányában  nem volt érdekelt abban, hogy er!sebb nyomást gyakoroljon a román diplomáciára a kormány szabadon engedése érdekében. Moscickinél Bonnet azt szorgalmazta,
hogy mondjon le, továbbá alkotmányos jogával élve nevezzen ki utódot és új
kormányt. Az elnök ajánlatai azonban nem nyerték meg a Quai dOrsay tetszését. Az utódjául ajánlott Wieniawa tábornokot sem fogadták el. Végül szeptember 29-én Daladier Adrien Thierry bukaresti francia követ közvetítésével
olyan levelet továbbított Moscickinek, amely konkrét személyi megoldást sugallt, és amely el!l már aligha lehetett kitérni. Sürg!sen adja Moscicki elnök tudtára: a francia kormány igen kívánatosnak tartja, magának a lengyel ügynek az érdekében, hogy kedvez! választ kapjunk [ ], kiemelve Raczkiewicz nevét. Tegyék hozzá,
hogy ez szabadon, t!lünk függetlenül hozott döntés, és semmilyen formában ne hivat31 BONNET varsói követe el!z! napi 1390. sz. táviratára reagált. Lásd Documents diplomatiques
français, #932-#939 (a továbbiakban: Ddf #932-#939) 2e Série (#936-#939), tome XIII. Paris, Ministère
des Rélations Extérieurs, 1986. 401. dok. (BONNET).
32 BONNET: 412. dok.
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kozzanak a mi részvételünkre.33 Moscicki erre az üzenetre valóban lemondott, és
új kormányt nevezett ki. Így lett W%adys%aw Raczkiewicz szeptember 30-án a
térképr!l egyel!re letörölt Lengyelország elnöke, a minisztertanácsé pedig
W%adys%aw Sikorski marsall. $ el!ttük azután megnyílt a francia, kés!bb, 1940
júniusától az angliai emigráció lehet!sége.
Ett!l persze még Sztálin volt az, aki  miután nem nagyon tehetett mást 
bevezényelte csapatait Lengyelországba; Molotov szájából pedig a Szovjetunió
Legfels! Tanácsának ülésén, október 30-án elhangzott a szégyenletes, bár  mint
tudjuk  kevéssé el!relátó mondat, amely szerint megsz"nt Lengyelország, a
versailles-i rendszer torzszülött gyermeke. Hamarosan megindult a foglyul ejtett
lengyel katonák és családtagjaik, valamint más, a szovjet hatóságok szerint biztonsági kockázatot jelent! személyiségek deportálása és internálása, többszázezres nagyságrendben.34 1940. június végén pedig sor került több mint 4.400 fogoly
vezérkari és egyéb tiszt hírhedt katy#i lemészárlására, legfels! szint" utasításra.
Ez esetben ez az, amir!l beszélünk. Amir!l kevesebbet vagy csak a szakirodalomban, az többek közt a másik két lengyel hadsereg sorsa. 1941. június végén ugyanis, amikor Anglia és a Szovjetunió, a német támadás nyomán percek
alatt megtalálta az 1939-es tárgyalás fonalát,35 Sztálin csapatának tudomásul
kellett vennie, hogy a halottnak t"n! Lengyelország létezik, s!t Londonban
kormánya is van. Churchill-lel való megállapodás alapján létrejön a szovjet
kormány és a Sikorski-kormány kapcsolata is. Londonban Majszkij és Sikorski
egyezményt ír alá, amely érvénytelennek nyilvánítja az 1939. augusztusi paktumot, benne a lengyel területekre vonatkozó passzusokat. Sikorski Moszkvába
látogat. Megegyeznek abban, hogy a foglyokból lengyel hadsereg alakul. Sztálin lenyeli a békát, némi huzavona után fölszerel egy hadilétszámú hadtestet.
Belemegy, hogy ezt W%adys%aw Anders tábornok (korábban a moszkvai politikai börtön, a Lubjanka lakója) vezesse. Ezután Iránon, Irakon és Palesztinán át
mintegy százezer f!, a hadtest katonái és családtagjaik a Közel-Keletre távoznak, majd a férfiak a brit hadsereg kötelékében harcolnak Észak-Afrikában,
Olaszországban és az atlanti partraszállásnál.36
A szovjetlengyel viszony, els!sorban a katy#i vérengzés felszínre kerülése
miatt még több kanyart vett, de Lengyelország létezése a továbbiakban nem
volt kérdéses. Nincs módom írni a Szovjetunió területén létrehozott harmadik
lengyel katonai er!r!l (a szovjetek által kezdeményezett Ko&ciuszko Hadosztály 1943. májusában, majd I. Lengyel Hadsereg). Err!l itthon csak azt tudják,
hogy volt benne négy páncélos és egy kutya, valamint Wojciech Jaruzelski, és a
háború végi hatalmi játékokban jutott neki némi szerep. Mindazonáltal az elhurcolt lengyelek egy nagy csoportjának csak 1956-ban, az SZKP XX. kongreszszusa után nyílt lehet!sége a hazatérésre.
BEAUVOIS: 569.
Lásd SZOKOLAY Katalin: Lengyelország története. Balassi Kiadó, Budapest, 2006. 220.
35 Igaz, ehhez Churchill kellett, aki 1939 nyarán sem értett egyet Chamberlain politikájával.
36 SZOKOLAY: 220. illetve ANDERS, W%adys%aw: An Army in Exile. MacMillan & Co.
London, 1949.
33
34

242

Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves, ELTE, Budapest, 2010

Ugyancsak kevés szó esik arról, hogy a háború alatt az ország területén
elképeszt! gyilkolászás folyt, sok esetben a németekt!l és az oroszoktól
függetlenül is. Etnikai, világnézeti, vallási alapon mészárolták egymást
lengyelek, litvánok, ukránok, beloruszok, s mindannyian zsidókat. Az
egyetlen esemény, amely e tekintetben kiemelt figyelmet kapott a magyar
sajtóban, a jedwabnei mészárlás volt, ahol helyi lengyel nacionalisták, a
németek szeme láttára, de közrem"ködésük nélkül a teljes zsidó lakosságot likvidálták.37
Angolnémet tárgyalás
Ígéretemhez híven vissza kell térnem a tárgyalások harmadik dimenziójához,
a júliusi moszkvai megbeszélésekkel szintén párhuzamosan sorra került londoni
angolnémet epizódhoz. Ennek két f!szerepl!je Hellmuth Wohltat, a négyéves
német hadigazdasági tervet irányító hivatal miniszteri rangban lév! igazgatója és
sir Horace Wilson, Chamberlain személyes f!tanácsadója volt. Wohltat a nemzetközi bálnavadász kongresszusra érkezett július közepén Londonba. Egyéb
megbeszéléseir!l a szovjet kormány csak annyit tudott, amennyi Robert Spear
Hudson brit külkereskedelmi miniszter feltehet!en szándékos indiszkréciója
folytán napvilágra került: eszerint Anglia óriási, egymilliárd fontig terjedhet!
kölcsönt ajánlott Németországnak. A felajánlás tényét Chamberlain 24-én az alsóházban elismerte, de Hudson személyes kezdeményezésének állította be.
Majszkij viszont aznapi jelentésében joggal húzta alá, hogy ekkora kölcsön csak
nagyszabású politikai rendezés keretében jöhetett szóba.38
18-án, 20-án és 21-én Wohltatot bizalmas megbeszélésre hívták meg. Sir
Joseph Ball, a konzervatív párt vezére, Wilson és Hudson kifejtette neki egy
olyan angolnémet együttm"ködés tervét, amely a két országot az érdekszférák nagyarányú újraelosztásával a világ vezet! er!ivé teheti. Az együttm"ködés alapjául az angol fél két egyezményt javasolt. Hangsúlyozták, hogy ezt
magasabb állású államférfiakkal egyeztették. (Ilyennek hozzájuk képest csak
Halifax és Chamberlain tekinthet!.) Az egyik egyezmény szerint a szerz!d!
felek Európában, túl a kölcsönös megnemtámadáson, általában lemondanak az
er!szak alkalmazásáról. A másikban kimondják, hogy kölcsönösen tartózkodnak a beavatkozástól egymás nagy érdekszféráiba. Németország ilyennek ismerné el a brit gyarmatbirodalmat, Anglia pedig a nagynémet érdekterületet,
azaz Kelet- és Délkelet-Európát. Anglia, támogatva a lengyel kérdés realisztikus megoldását, visszavonná a Lengyelországnak és Romániának nyújtott garanciát, mint szükségtelent. Az angol vezet!k három térséget jelöltek meg, ahol
a két ország közösen tevékenykedhetne. Az egyik Kína, amelynek piacán Japánnal egyetértésben kellene eljárniuk. A másik Afrika, ahol hatalmas (harmadik országok birtokait is magában foglaló) kondomíniumot hozhatnának létre.
37
38

SZOKOLAY: 205.
SZSZSZR (1971): 381. dok., 504.
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Harmadikként Oroszországot nevezték meg 39 Wilson nagyvonalú ajánlatának szóbeli kommentárjában burkolt fenyegetés is rejlett. Ha a javaslatok elutasításra kerülnének, mondta, elkerülhetetlenné válik a háború. Anglia mindent
megtesz majd a gy!zelemért, a békekonferencián pedig  úgymond  ezek a
dolgok másképp fognak fölvet!dni.
Von Weizsäcker német külügyi államtitkár ekkor megbízta Dirksent: tudja
meg, hajlandó-e Anglia az egyezség keretében lemondani a bekerítés politikájával kapcsolatos tárgyalásokról, mindenekel!tt Moszkvával.40 Az augusztus
eleji válasz szerint Nagy-Britannia felmondaná a garanciákat, amelyeket a német
érdekszféra egyes államainak nyújtott, továbbá abban az irányban fog cselekedni,
hogy Franciaország felbontsa szövetségét a Szovjetunióval, és felmondja összes keleteurópai kapcsolatait. Nagy-Britannia megígéri, hogy megszakítja jelenleg folytatott
tárgyalásait a Szovjetunióval kötend! egyezményr!l.41
A német kormányt érdekelték az ajánlatok, de els!sorban azt akarta szondázni, mire kell számítania a lengyel hadjárat megindítása esetén, mekkora
Anglia harckészsége. A tárgyalások kiszivárgott ténye pedig számára el!nyösen zavarta a moszkvai megbeszélések menetét. A szovjet kormány nem látott
a kulisszák mögé, csupán tárgyalópartnereinek halogató taktikájából tudott
következtetéseket levonni.
*
Mindezek csupán mozaikok azoknak a hónapoknak a viharos eseményeib!l. Rengeteg érdekes anyag szedhet! össze, amelyek árnyalják a képet. Ilyen
pl. egy 1939. júliusi konzultatív cikk az SZK(b)P egyik központi folyóiratában,
amely gondosan elmagyarázza a párt kádereinek, mi a különbség Németország
és a háborút nem akaró, szintén veszélyeztetett nyugati demokratikus államok
között42 (amely különbséget néhány hónappal kés!bb a szovjet vezet!k majd
hosszabb id!re elfelejtenek, hogy 1941-ben újra fölfedezzék ).
Semmiképp nem szeretnék az elmondottakból bombasztikus, nagy következtetéseket levonni, azon túl, hogy a korszak és forrásai sokkal bonyolultabbak, olykor kuszábbak, mintsem egy-két szövegrész alapján rövidre zárt, átpolitizált következtetéseket vonhatnánk le bel!lük.

39 Lásd Wohltat feljegyzését tárgyalásairól, és Horace Wilson ehhez csatolt tervezetét. SZSZSZR
(1971): 383. dok., 508-15.
40 Weizsäcker távirata Dirksen londoni nagykövetnek. 1939. július 31. SZSZSZR (1971): 388.
dok., 518.
41 SZSZSZR (1971): 391. dok., 523.
42 Bolsevik, 1939. 13. sz. 73.  B!vebben idézve lásd HARSÁNYI Iván: A Komintern a háború els!
évében. IN: A nemzetközi munkásmozgalom történetéb!l. Évkönyv 1990. Kossuth Könyvkiadó, 1989.
Még a Pravda augusztus 14-i vezércikke is ebben a szellemben íródott.
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Illés Valér

A

Tudósok a francia forradalomban

z egyik legf!bb emberi tulajdonság a kíváncsiság. Ez az érzés éppúgy jellemezte a 18. század emberét, mint mai korszakunk szerepl!it. A 18. század intellektualizmusát olyannyira áthatotta az új ismeretek iránt mutatott fogékonyság, hogy a tudományok fejl!désének és terjedésének addig nem tapasztalt lehet!séget biztosított. Számos gazdag, jómódú
polgár lépett fel az új kutatások mecénásaként, biztosítva a kísérletek sikerét.
Nemcsak hasznos, de divatos tevékenységnek is számított az addig fel nem
fedezett természeti jelenségek közszemlére tétele. Lélegzetelállító kísérletek
történtek a természet törvényeinek felfedezésére és legy!zésére; a Montgolfier
testvérek léghajójától kezd!d!en, Franklin és Nollet abbé elektromosság terén
végzett kísérletein át, egészen az élelmiszerkonzerválásig. A forradalom els!
eseményeinek idején olyan mérték" a tudomány népszer"sége, hogy a tudományos m"vek aránya 15%-ot tett ki a könyvkiadás területén. Erre a
Panckoucke publikálta Encyclopédie méthodique a legjobb példa, amely hatalmas sikernek örvendett. Számos tudományos folyóirat jelezte a szakismeretek
összefoglalásának és folyamatos közlésének igényét. Az ember szerepe is megváltozott. Az isteni törvényeket elfogadó és annak magát alávet! szerepb!l kitörve, az univerzum megismer!jévé lépett el!.
A tudósok nagy része üdvözölte a forradalom kezdeti id!szakában bekövetkezett változásokat. Példának az angol nemesség cselekvési kedvét hozták
fel, amely maga is a reformok harcosaként tüntette ki magát. A politikai helyzet radikalizálódásával a tudós társadalom életkörülményei is jelent!s mértékben megváltoztak és egyéni utak és sorsok, sokszor tragédiák szemtanúi lehettünk. A változások soraikat mélyen megosztották, egyéni politikai és szakmai
ambícióik szerint. Sokak munkája lehetetlenült el, vagy azért, mert a tudományos intézetek, amelyek tevékenységük és megélhetésük biztos alapjául szolgáltak megsz"ntek, vagy mert politikailag kényes helyzetbe kerülve kellett a
közélett!l visszavonulniuk. Olyanok is voltak, akik munkájuk folytatására
koncentráltak, távol tartva magukat a kényes szerepvállalástól, s akiket az
események hullámzása és a jöv!t!l való félelem nagymértékben zavart. Veszélyeztetettségükben néhányan az emigrálást is fontolóra vették, mindazonáltal
senki sem választotta a menekülés ezen formáját a terror id!szaka el!tt.
A f!városban munkálkodó tudósok nagy része jelent!s nehézséggel találta
szembe magát, szenvedve a forradalmi törvényszékek és a cs!cselék zaklatásától és vádaskodásától. Cousin matematikust, Cassini csillagászt, Demarets biológust, Prony mérnököt letartóztatták és bebörtönözték s csak Robespierre bukása után szabadultak. Akit zavartak a nagyvárosi zajos események, vidéken
próbált szerencsét. Normandia kis faluja Lieuville három tudós hírességet is
befogadott: Lacépède-et, Bougainville-t és Tessier-t. Laplace Melun-ben folytatta visszavonultan kutatásait, de a vidék nyugalma adott ihletet Coulomb-nak,
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Parmentier-nek, Cadet-nak, Bordat-nak Baumé-nak, Brisson-nak és Bayet-nak
is. Chaptal híres kémikust el!ször a gironde-hoz f"z!d! kapcsolatai miatt tartóztatták le, kés!bb bujkálásra kényszerült. 1793 decemberében Lazar-Carnot-t
és Prieur de la Côte dOr-t keresték meg és kérték fel, hogy vegye át a letartóztatott Lavoisier helyét. Kalandos és egyben drámai eseményeknek átél!je volt
P.-M. Broussonet orvos, aki 1793. május 31.-i letartóztatása után, a spanyol határ felé szökve egy spanyol vitorláson menekült India felé. Lisszabonba érkezve a Foens-i herceg könyvtárában lelt ideiglenes nyugalomra, végül Marokkóban folytatta orvosi praxisát. Seguin kémikus felhagyott tudományos tevékenységével és a b!r impregnálása terén elért felfedezéseinek köszönhet!en
nagy vagyonra tett szert, mivel a hadsereg szép számban tartott igényt a különleges vízálló lábbelikre.
A vérpad elkerülésének egyik legbiztosabb módja az állampolgári igazolás
(certificat de civisme ) beszerzése volt. Ezt tette Daubenton is, aki 1793. november 25-én kapta meg az okmányt, melynek segítségével sikerült kimentenie
magát a forradalmi törvényszék karmai közül.
Bailly, a korszak legnevesebb asztronómusa vérpadon végezte. Leghíresebb
munkája az Histoire de lastronomie korának minden csillagászati eredményét
tárgyalta, nagy részletességgel. A forradalmi eseményekbe igen hamar bekapcsolódva, azok egyik legf!bb vezet!jévé és megtestesít!jévé vált. 1789 májusában Párizs képvisel!je, júniusban a harmadik rend elnöke volt a Rendi Gy"lésben. Alakját 1789-ben vallásos tisztelet övezte, mivel a Labdaházi eskü f!szerepl!jeként a nagy változások megtestesít!je lett. Június 20-án Párizs polgármesterévé választották; ez a funkció azonban kés!bbi politikai megítélését szerencsétlenül befolyásolta, mivel a Mars mezei mészárlás f! felel!sének tekintették. A forradalmi törvényszék ellenszavazat nélkül küldte a halálba.
De la Rochefoucauld herceget, a tudósok nagy pártfogóját, miután Forgesba akart visszavonulni, politikai nézetei miatt letartóztatták és elhurcolták
Gisors-ba, ahol az utcán megvadult és feldühödött tömeg koncolta fel.1
Condorcet, a korszak zseni matematikusa már a forradalom el!tt is aktív politizálásával t"nt ki. Tagja volt a Törvényhozó Nemzetgy"lésnek, és a Nemzeti
konventnek. Különleges helyzete abból adódott, hogy a Nemzeti Konventben
egy politikai csoportosulás nézeteivel sem azonosult, teljesen önálló gondolatai
voltak. Liberálisként, a gironde holdudvarába tartozó politikusként az ellenük
indított politikai hadjárat áldozatává vált. Semleges, hazafias buzdító beszédei
sem mentették meg a hegypárti politikusok vádjaitól. A június 2-ai események
1 Még sorolhatnánk számos példát: Dietrich báró Strasbourg polgármestere, neves kémikus, a
Marseillaise egyik szül!atyja az 1792. augusztus 10-i események után a felkelés résztvev!inek
megbüntetését és a királyi hatalom sérthetetlenségét kérte a Nemzeti Konventt!l. Mivel gyanúsnak nyilvánították, Svájcba menekült, majd kés!bb hazatérve szül!földjére a forradalmi törvényszék emigránsként halálra ítélte. Lamoignon de Malesherbes botanikus XVI. Lajos perében játszott
szerepéért tartóztatták le. A nemzeti borotva 1794. április 22-én ölte meg. Bochart de Saron matematikus és csillagász, a párizsi Parlament elnöke, a törvényszék megszüntetése ellen tiltakozó tudós is ugyanerre a sorsra jutott.
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ellen tiltakozók között lehetett felfedezni, akik felemelték szavukat a különféle
sajtóorgánumok önkényes megszüntetése és az általános er!szak ellen. Ez a cselekedete váltotta ki a radikális republikánusok haragját. Az ellene indított üldöz!
hadjárat kezdetben sikertelenül zárult, ugyanis barátja, az orvos Cabanis értesítette a letartóztatására irányuló törekvésekr!l. A terror el!l Párizsban a SaintSulpice mellett talált menedéket. Teljes elvonultságban élt kilenc hónapon keresztül, ahol az Emberi szellem fejl!désének vázlatos története cím" m"ve szerkesztésének szentelte minden idejét. Magányában, munkáját leginkább könyvtárának
hiánya hátráltatta. A legszükségesebb m"veket felesége és Mme Vernet, a menedékadója hozta el számára. Felesége gyakran álruhában, titkos kerül!utakon jutott el férje búvóhelyéhez, aki kétségek között akarta elhagyni menedékét, annak
tudatában, hogy jelenléte veszélyezteti házigazdájának életét.
Párizsban elterjedt id!vel a hír, hogy Condorcet emigrált. Ezt a helyzetet arra használták fel, hogy a lánya és felesége életének megmentésére elváljanak.
Ezután filozófusunkra a menekülés okozta hosszú szenvedés várt. Elhagyva
Mme Vernet otthonát Suard akadémikusnál lelt ideiglenes menedékre, de mivel a gyanúsakról szóló törvény veszélyeztette mindkettejüket Condorcet ismét
útnak indult. Számkivetettként, éhezve kóborolt, hogy mindennapi szükségleteit biztosítsa, Clamart egyik fogadójában szállt meg. A hagyományok szerint
fehér, finom keze, az aranypénz, amivel a fogadósnak fizetett és zsebéb!l kilógó Horatius-a tette gyanússá. Más források, mint például J. Fayet szerint, ezzel
ellentétben, pont elhanyagolt külseje hívta fel magára a figyelmet és vezetett
letartóztatásához. A börtönben, tudva sorsát, egy gy"r"ben hordott er!s hatású méreggel menekítette meg magát a vérpadtól. A börtön!r holtan találta cellájában, sírjának pontos helyét ma sem ismerjük.2
1794 júniusában Lavoisier, a 18. század leghíresebb kémikusa is az esztelen
öldöklés áldozata lett. Meghurcoltatása már 1793 szeptemberében elkezd!dött,
amikor a volt adóbérl!k ellen kialakult általános ellenszenv miatt, a hatóságok
vizsgálat alá vonták !ket. Lavoisier a vizsgálat után megkapta jó állampolgári igazolását, a vádak alól pedig felmentették. Kicsinyes ügyletek során kellett
tisztáznia magát annak érdekében, hogy elkerülje az élelmiszerrel történ! nyerészkedés és felhalmozás vádját. A törvényes el!írások szerint listát kellett készítenie a saját szükségleteire félretett élelmiszerekr!l. 1793 novemberében a
letartózkodások is elkezd!dtek. Lavoisier, mint ahogy Condorcet is, barátainál
keresett menedéket. # Lucas-nál, a Tudományos Akadémia jegyz!jénél talált
ideiglenes otthonra, s a menekülés helyett igazságának kiharcolását és a törvényes rend betartását vélte a legjobb megoldásnak. Ennek szellemében, apósával
együtt jelentkeztek a Port-Libre börtönében. A Súlyok és mértékek Bizottságában való lelkes részvétele miatt elítélhet!ségét illet!en azonban kétségek me2 Badinter ill. Barthélemy másként írja le Condorcet utolsó napjainak történetét. Condorcet valószín"síthet!en egy ópiumból és starmóniumól álló mérget vett be, melynek neve, a hagyományok szerint, a pain des frères volt. Elisabeth et Robert BADINTER: Condorcet, un intellectuel en
politique. Fayard, Paris, 1988. 620-631.
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rültek fel. Lavoisier állandó levelezésben állt kollégáival,3 akik nem fogadták el
lemondását a bizottság elnöki tisztér!l és távollétét csak ideiglenesnek tekintették. Válaszlevelüket olyan módon fogalmazták meg, hogy Lavoisier igazolni
tudja hazafiasságát. Ahogy Condorcet, úgy Lavoisier számára is felesége nyújtotta a legnagyobb támaszt, aki élelemmel próbálta enyhíteni férje nehéz börtönkörülményeit. Haüy és Borda a Közbiztonsági Bizottság el!tt próbálták kieszközölni tudóstársuk szabadon bocsátását, arra hivatkozva, hogy jelenléte
nélkülözhetetlen az új súly és mértékrendszer kialakításának munkálatainál.
Kérésüket a Nemzeti Konvent határozatára hivatkozva azonban visszautasították. Az új pénzeszközök kialakításával foglalkozó bizottság szakért! hiányában fel kellett, hogy függessze tevékenységét. Ezt írták: Il faut peser les pièces,
des poids nouveaux dont la fabrication est d une extrême délicatesse et la fabrication de
ces poids vient d être suspendue par larrêstation du citoyen Lavoisier. Prenez telle
mesure, que vous croirez convenable à l égard de ce citoyen, mais il faut qu il puisse
travailler dans son laboratoire.
Lavoisier saját védelmére egy 42 oldalas elemzést készített az adóbérl!k
munkájáról Réponses aux inculpations faites contre les ci-devant fermiers généraux
címmel, ez az írás a tudóst elítél!kre azonban nem bírt nagy hatással. A
tudományos életben együtt eltöltött évek azonban nem jelentették, hogy egyes
tudósok politikai karrierjük, vagy saját életük megmentésének érdekében ne
hallgattak volna Lavoisier vagy más társuk tudományos és emberi erényeir!l.
A tudományos élet számos képvisel!je viselt magas közfunkciót a korszakban.
Monge, Fourcroy, Gyton de Morveau, és Hassenfrantz például a hegypárt
tagjaiként némán figyelték tudós társuk halálos ítéletének kimondását.
Fourcroy, Lavoisier halála után ellenben arról nyilatkozott, hogy megpróbálta
hangját felemelni társa érdekében, de az ! megfélemlítése is sikeresnek
bizonyult. A Közjóléti Bizottság ülésén Prieur de la Côte dOr Fourcroy után
szaladt és figyelmeztette, hogy ha meg akarja !rizni a fejét, ne kezdje újra beszédét. Sem huszonöt év akadémiai tagság, sem számos közadomány nem bizonyult ahhoz elégségesnek, hogy Lavoisier bizonyítsa hazafiaságát. A forradalom törvényszékei általánosítva, minden adóbérl!t vérpadra küldtek. A
Lycée des arts küldöttsége látogatta meg Lavoisier-t kivégzése el!tt, s tiszteletük jeléül egy aranyozott, csillagokkal díszített fémkoronát adományoztak neki. Lavoisier utolsó levelében így összegezte életét: J ai obtenu une carrière
passablement longue, surtout fort heureuse, et je crois que ma mémoire sera
accompagnée de quelques regrets, peut- être de quelques gloire. Quaurais-je pu désirer
de plus.[...] Si j éprouve quelques sentiments pénibles, c est de ne pas avoir fait plus
pour ma famille... 4 Kivégzése el!tt mondott híres szavai így hangzottak: Ainsi
ma tâche est accomplie. Je laisserai toujours après moi des souvenirs destime et de
considérations jai joui dune existance heureuse...5
3 Borda, Coulomb, Hallé, Lagrange, Laplace, Parmentier, Servières, Silvestre és
Trouville.
4 POIRIER, Jean-Pierre: Lavoisier ,Gérard Watel, Paris, 1993. 371-385, 402.
5 DHOMBRES, Nicoles: Les savants en Révolution., Calmant-Lévy, Paris, 1989. 46.
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A tragikus sorson kívül más megoldásokat is kínált a forradalom e vészterhes id!k átvészeléséhez. Néhány tudós a haza megment!jeként jelent meg a
közéletben, els!sorban a hadsereg számára készített tanulmányaik és találmányaik segítségével.
1793 augusztusában általános mozgósítást rendeltek el. A Francia Köztársaság Európa nagy része ellen kényszerült harcolni, a legnagyobb gondnak viszont az újoncok kiképzése és a harcászati ismeretek átadása bizonyult. Tulajdonképpen egy új hadsereget kellett teremteni. Minél nagyobb mennyiségben
élelemre, ruhára és l!szerre volt szükség. A hadsereg számára nélkülözhetetlen
alapanyagokból; úgymint acél és salétrom, viszont súlyos hiány keletkezett. A
francia ipar nem olyan mennyiségben állította ezeket a termékeket el!, amely a
haza védelmére elégségesnek bizonyult. Néhány hét vagy hónap alatt egészen
új iparágakat kellett létrehozni. A honvédelem megszervezését még az ország
rossz infrastrukturális állapota is nehezítette. Lazar Carnot utazásai során nyert
tapasztalatairól ekképpen nyilatkozott: Il est difficile d exprimer à quel point de
dégradation les routes sont tombées dans la plus grande partie des lieux que nous avons
parcourus.
A haza megmentésére egy megoldás maradt: A francia szellemi t!ke mozgósítása. Nagy kihívás várt a francia tudós elitre, hiszen ötszázezer katona sorsát tartották a kezükben. A tudós társadalom olyan feladat megoldására vállalkozott, amely magas szint" mérnöki, matematikai és kémiai problémák gyors
és tökéletes megoldását követelte. A Közjóléti Bizottság 1793 áprilisában eszmélt fel és fogott hozzá a szükséges intézkedések kidolgozásához. Munkájukat
az a jelent!s tudós csoport segítette, amely tanácsadó testületként m"ködött
közre a haza védelmének megszervezésében. Nicoles Dhombres eképpen idézi
Ambroise Fourcy tüzérkapitány szavait: Il y avait alors auprès du comité de salut
publique une espèce de congrès savants, où la plupart des sciences exactes et naturelles
se trouvaient dignement représentées6
Ez volt az els! alkalom, hogy a haza védelméhez a tudomány gyakorlati tevékenységével, közvetlen hasznot termelve járulhatott hozzá. A tudós társadalom három tagja: Lazar Carnot, Gyton de Morveau, és Prieur de la Côte dOr
a Közjóléti Bizottság tagjai lettek. Gyton de Morveau az elnöki széket is megszerezte.
Lazar Carnot, mint a gy!zelem megszervez!je  organisateur de la victoire
az a személyiség, akit a forradalom eseményei segítettek hozzá tehetségének
kibontakoztatásához és hazafiságának kifejlesztéséhez. Habár életkora nem
igazolja, harmincnyolc évesen élte meg a Bastille bevételét, fiatalos hévvel,
rendkívüli er!vel, fáradhatatlanul kezdte meg a honvédelem megszervezését
és a tudományos gyakorlati célokért történ! hasznosítását. Honnan hozta e lelkesedést? A kor pletykái szerint hadmérnökként számos alkalommal kritizálta
feletteseit és személyes karrierjének buktatói és nehézségei is bizonyos ellenszenvet váltottak ki az Ancien Régime származást, vagyont tisztel! társadalmi
6

Uo. 53.
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korlátaival szemben, de Montalembert márkival folytatott szakmai vitája sem
segítette katonai pályájának pozitív alakulását.7 Republikanizmusának f! forrása rendkívüli hazafiassága volt. Katonaévei után politikai karrierjét Pas-deCalais Törvényhozó Nemzetgy"lési képvisel!jelöltként kezdte meg. A forradalom történései hamar kibontakoztatták republikanizmusát és a monarchia bukása után a Nemzeti Konvent képvisel!inek soraiban is ott találhattuk. 1793.
augusztus 14-én lépett be a politikai elitbe a Közjóléti Bizottság tagjaként. Katonai, mérnöki képzettségének és természetesen rendkívüli tehetségének köszönhette, hogy a hadsereg megszervezését és irányítását rábízták.
A tudósok kiválasztásánál, magától értet!d!en, a politikai szempontok és
irányultság játszotta a legnagyobb szerepet. Gaspar Monge-ról tudjuk, hogy
er!sen szimpatizált a jakobinus eszmékkel és fokozatosan került hatásuk alá.
Tudósaink tevékenysége bebizonyította, hogy a tudomány aktív szerepl!je lehet a haza megmentésének. Valóságos technikai robbanás zajlott Franciaországban. Tökéletesítették a fegyvergyártást, meghatványozódott a salétrombányászat- és el!állítás, a haditermelés szolgálatába állították a vas-, réz és acéltermelést. El!fordult, hogy csupán néhány nap alatt kellett komoly tudományos problémákat megoldani és új eredményeket produkálni. Kiváló példa erre
Berthollet, Monge és Vandermore acélgyártásról írt munkája, amely néhány
nap alatt készült. Minden kohászattal foglalkozó szakember számára elérhet!vé vált a m" annak érdekében, hogy a tökéletesített mesterfogások birtokában
egyre jobb min!ség" termékek kerüljenek ki m"helyeikb!l. Tizenötezer példányban került kinyomtatásra és ügynökök útján terjesztették az egész köztársaság területén.
Két találmány forradalmasította a korszak hadviselését. Az els! a
Mongolfier testvérek által már kipróbált és tesztelt léghajó volt. Ez a nagyszabású kísérlet már jóval a forradalom el!tt, 1783-ban bebizonyította, hogy az
ember képes a leveg!be emelkedni. A f! probléma a léghajó irányítása volt.
Több akadémiai tanulmány8 foglalkozott a kérdéssel, s olyan hírességek, mint
Lavoisier is az eszköz hasznosságára hívta fel a törvényhozás figyelmét. Igazi
hasznot a fejlesztések elvégzése után reméltek. Gyton de Morveau is közrem"ködött az eszköz fejlesztésében és Dijon városa hónapokon lázban égett, figyelemmel kísérve a tökéletes gázkeverék el!állítását célzó kísérleteit. Olyan irányító berendezéssel sikerült felszerelni a léghajót, mellyel több, mint harminc
kilométert tudott megtenni. Gyton levelezésben állt Carnot-val is és nagy népszer"sít! tevékenységbe kezdett az eszköz gyakorlati felhasználásának érdekében. 1793 júliusában a Közjóléti bizottság el!tt mutatta be katonai célú felhasználásának el!nyeit. A következ! lehet!ségek merültek fel alkalmazását illet!en: Idegen csapatok mozgásának követése, hírek, információk továbbítása, ki7 Montalembert 1783-ban publikálta La fortification perpendiculaire ou lart défensif supérieur à
lart offensif cím" munkáját, amelyet Lazar Carnot vont éles kritika alá  LÉloge de Vauban cím"
írásában.
8 CARNOT, Lazar: Mémoire sur les ballons, és MESNIER: Mémoire sur léquilibre des machines
aérostatiques.
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áltványok eljuttatása az ellenséges vonalak mögé. Meudon kastélyát nemzeti
tulajdonba véve, az épületet katonai kísérleti intézetté alakították át, ahol katonai hasznosításra hét darab léghajó készült. Az Éprouveur névre keresztelt
járm" bizonyult a leghíresebb közlekedési eszköznek. 1794 szeptemberében a
Nemzeti Léghajózási Iskolát (École nationale daérostation) is megalapították
és egy léghajós katonai egységet is szerveztek Coutelle vezetésével.
A második híres újítás Claude Chappe telegráfja volt, amelyet 1792 márciusában a Törvényhozó Nemzetgy"lés el!tt mutatott be a feltaláló. A telegráf,
Chappe állítása szerint, nyolc-tíz mérföldes távolságra volt képes mondatokat
továbbítani, mintegy húsz perc alatt. Az egyes csapattestekkel ily módon tökéletesen lehetett akár a f!városból is kommunikálni. A parancsok továbbításának leegyszer"södése és veszélytelenné válása jelentette a legf!bb el!nyt. A találmány munkába állítását, praktikusságának köszönhet!en, már 1793 áprilisában megvalósították a Párizs-Lille útvonalon. A választás nem bizonyult véletlennek, mivel az ellenséges csapatmozgások leginkább az északi vidéken veszélyeztették a köztársaság területét. A Service du Télégraphe-ot is létrehozták
a hadügyminisztérium alá rendelve.
Gyton de Morveau, aki nagy tudományos és politikai karriert futott be, több
területen is hasznosította tehetségét. A párizsi fegyvergyártó manufaktúra vezet!jeként tudós barátait vonta be a honvédelem megszervezésébe. Négy híresség:
Périer, Lafitte, Fourcroy és Berthollet kezdte meg új lehet!ségek felkutatását a
kémia és mechanika területén. Gyton nagy er!feszítéseket tett a fegyvergyártás
fellendítésének érdekében. A szükséges alapanyagot a Közjóléti Bizottság által
kinevezett ügynököknek kellett biztosítani. Vidéki városok; Bordeau, Toulon harangjai szolgáltak alapanyagul. A salétromra olyan nagy szükség volt, hogy még
a magánházaknál is új lel!helyet kerestek. Az ország híres salétromlel!helyein
biztosok felügyelték a bányászat beindítását és a termelés fokozását. 1793 utolsó
hónapjában nyolc nagy egységre osztották az ország területét, melyek élére
inspecteur-ök kerültek. Ennek a küldetésnek leghíresebb és legsikeresebb személyisége a Gironde politikai nézetei iránt érzett szimpátiája ellenére kiválasztott
J.-A. Chaptal, akit lelkiismeretes és hazafias munkájának elismeréseként hívtak
Párizsba a salétromgyártás irányítására. Prieur de la Côte dOr a fegyvergyártás,
Lazar Carnot a katonai hadm"veletek általános felügyel!je lett. Carny a l!porgyártás új metódusait tanulmányozta, Vandermonde a fegyvergyártást,
Hassenfratz a kovácsm"helyek munkáját felügyelte.
A forradalom periódusát vizsgálva, a tudományos publikációk több nagy
korszakát különböztetjük meg. Az els! az akadémiák körül kialakult éles viták
befejezéséig, 1793-ig terjedt. Ebben a korszakban a tudományos kutatások közzétételének sem min!ségében, sem mennyiségében nem mutatkozott éles váltás, a publikált szakcikkek száma körülbelül az Ancien Régime id!szakának
mennyiségét mutatta. 1793-95 között, a változások intenzitásának legmagasabb
fokán, a régi oktatási intézmények és tudós testületek felszámolásának id!szakában, a tudományos eredmények megjelentetése szinte teljesen megsz"nt. Komolyabb, említésre méltó munkával csak elszórtan találkozhattunk. Az egyik legje251
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lent!sebb tudományos szaklap a Journal des savants 1792-ben beszüntette m"ködését, az Annales de chimie pedig 1793 júliusában függesztette fel tevékenységét. Három évvel kés!bbi újraindítását csak annak köszönhette, hogy a haza
védelméért dolgozó tudósok: Monge, Fourcroy és Chaptal szükségesnek tartották a honvédelem terén alkalmazott tudományos eredmények közkinccsé tételét.
A Décade philosophique kivételt képezett, mivel színvonalas írásaival még a
hosszú válságperiódus alatt is meg!rizte a francia tudományos újságírás hagyományait. Ennek a szaklapnak tudhatjuk be a legnagyobb érdemet az ismeretterjesztés területén. Tanulmányok megjelentetése mellett könyvkritikákat, ajánlatokat és a külföldi tudományos eredmények ismertetését végezte el.
A tudományos munka 1796-tól kezd!d!en olyan intenzitással indult újra,
hogy ez a visszarendez!dés a továbbfejl!dés komoly reményével kecsegtetett. Ez
a tény leginkább az új oktatási intézmények megjelenésének volt köszönhet!,
mert az új iskolák; az École normale, az École politechnique, és az École de Mars
mindegyike saját tudományos szaklapot indított. A folyamat csúcspontjaként
minden tudományág megkapta saját szócsövét a császárság id!szaka alatt. Legnagyobb számban orvosi szaklapok jelentek meg. Cím szerint a leghíresebbek: a
Journal encyclopédique, Annales du Muséum dhistoire naturelle, és az Annales
mathématiques. Legnagyobb érdemük abban rejlett, hogy lehet!séget biztosítottak
a fiatal, még nem tökéletesen kidolgozott elméletek hozzáféréséhez és továbbgondolásához, de tudománynépszer"sít! szerepük sem volt elhanyagolható.
A haza szolgálatában eltöltött hónapok, ill. évek a tudóstársadalom képét is
átformálták. Az ifjú tehetségek új karrierlehet!ségre is találtak. Nem kellett
hosszú éveket eltölteni ahhoz, hogy a tudományos ranglétrán fokozatosan lépkedve jussanak el hivatásuk magaslatáig. Az új generációhoz tartozott:
Geoffroy Saint-Hilaire, Ampère, Cuvier, Desault, Descotils, Malus. A tudósok
karrierlehet!ségét leginkább az 1794 után alapított intézmények biztosították,
mint például az École Polytechnique, az École normale, vagy az École de Mars.
A francia tudományos elit ezekben az oktatási intézményekben kezdte meg,
vagy folytatta pályafutását, melyek nemcsak a kutatás feltételeit biztosították,
de azt a létbiztonságot is megteremtették, amelyre a nyugodt alkotáshoz mindig is szükség volt. A tudományos karrier immáron a komoly egzisztenciateremtésre is alkalmassá vált és az anyagi megbecsülés mellett társadalmi presztízst és státuszt hozott. A tudósok áldozatos munkája bizonyíték volt arra,
hogy !k sem kevésbé tehetségesek, mint a politikusok. Felmerült annak lehet!sége is, hogy a jöv!ben Franciaország irányításában is igénybe kéne venni
szakértelmüket. Fourcroy a tudomány nélkülözhetetlen jelenlétét fogalmazta
meg: Il faut que la Convention soit instruite, que cest an appelant les hommes les
plus illustres dans les sciences et dans les arts à concourir par des travaux continuels à
la recherche des mowens de défense.9
9 Rapport de Fourcroy sur les mesures prises par le Comité de Salut publique in J.Guillaume: Procès
verbaux du Comité d instruction publique de la Convention Nationale. Tome IV. Paris, Imprimerie
nationale, 1891. 1007-1009.
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A tudományok társadalmi szinten mérhet! hasznossága mutatkozott meg,
amely egyértelm"en egy új éra, a tudományok robbanásszer" fejl!désének
korszakát jelezte. A szellemi alkotás és annak gyakorlatba történ! átültetése az
emberiség megállíthatatlan fejl!désének mozgatórugójaként jelent meg. A
mindenkori hatalmon lév! politikai elit megkezdte a számára bölcs gondolatokkal szolgáló tudós emberek bevonását a kormányzás folyamatába. Nem tehette meg többé, hogy kizárja !ket, hiszen saját részér!l is folyamatos igény
mutatkozott a szellemi értékek meg!rzésére és továbbfejlesztésére. Thermidor
9-e után számos tudóst, m"vészt engedtek ki a börtönökb!l. LaHarpe, Volney,
Bitaubé, Gingeuné is ekkor nyerte vissza szabadságát. Bonaparte, mint az új
korszak embere, nem rendelkezett tudományos karrierrel, mindazonáltal az
Institut soraiba történt beválasztása a hatalom és a tudós társadalom további
együttm"ködésének zálogát képviselte.10
A fenti néhány oldal információi a teljesség igénye nélkül mutatták be a
tudósok üldözöttségét és kiszolgáltatottságát, de arról is szót ejtettünk,
hogy milyen új lehet!ségek nyíltak a forradalom sodrában. Terjedelmi korlátok miatt viszont nem beszélhettünk az Ancien Régime híres tudományos
intézeteinek szétrombolásáról, a Természetrajzi Intézet alapításáról, a M"emlékek Bizottságának tevékenységér!l, a m"emlékvédelemr!l és vandalizmusról és az új súly- és mértékrendszer kialakításáról, egyszóval a rombolás és építkezés kett!s váltakozásáról, a jelenségek kett!s arculatáról.
Ahogy a politikában, úgy a tudományos életben is gyökeres és mélyreható
folyamatok dúlták fel a régi rend kereteit és hoztak létre friss áramlatokat,
miközben lábbal tiportak olyan embereket és értékeket, amelyek visszafordíthatatlanul semmisültek meg az id! sodrában.

10

DHOMBRES: 83.
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Juhász Balázs

Olaszországi vezénylések és tanulmányutak 1920 és 1936 között a
Magyar Királyi Honvédség történetében

E

gy békeszerz!dés tiltó pontjainak kijátszása egy másik országban
különösen problémás vállalkozás. A két világháború közötti magyar
honvédség tisztikara számára az elérend! f! cél, a revízió
megvalósítása érdekében olyan ismeretek birtokába kellett jutnia, melyeket
részben tiltottak a trianoni békeszerz!dés pontjai. Az ismeretek
megszerzéséhez külföldi tanulmányutakat kellett végezni és külföldi
csapatszolgálatot kellett teljesíteni, amit szintén tiltott a békeszerz!dés.
"927-t!l mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy Olaszország támogatja
Magyarországot, és "928. január "-jét!l, a szentgotthárdi botránytól a katonai
jelleg# kapcsolatok létezésér!l is tudomást szerezhetett minden újságolvasó. A
magyar honvédelmi miniszter és a vezérkari f!nök, vagyis a hivatalos
megfogalmazást követve a Honvédelmi Minisztérium VI. (katonai)
f!csoportjának vezet!je arról is tudott, hogy Románia, így egyben a kisantant is
tudomással bírt a magyar tisztek olaszországi kiképzésér!l." A
fegyverszállítással ellentétben az olaszországi tanulmányutak és vezénylések
sohasem szolgáltattak okot nemzetközi botrányokra, legfeljebb néha kitért a
témára valamelyik kisantantbeli állam sajtója, de mindig különösebb visszhang
nélkül. Tanulmányom célja ezen tanulmányutak, kiküldetések és vezénylések
bemutatása azon id!szakban, amikor az olasz kapcsolat számított a
legszorosabbnak és Magyarország els!sorban Olaszország nagyhatalmi
státuszára támaszkodva próbálta elérni külpolitikai céljait. Mivel a fennmaradt
adatok meglehet!sen hiányosak, vizsgálódásom során nem törekedhetek a
teljességre, csupán egy áttekintést nyújthatok.
A trianoni békeszerz!dés "42. cikkelye tiltotta a magyar katonai
küldöttségek utazását idegen országokba, illetve magyarok besorozását vagy
oktatóként történ! alkalmazását más országok hadseregében. Habár a
rendelkezés konkrétan nem mondta ki a katonai attasék küldésének tilalmát, ez
a békeszerz!dés szellemében benne foglaltatott, így a Magyar Királyi
Honvédség külkapcsolatait "927-ig kizárólag fedett beosztású tiszteken,
úgynevezett katonai szakel!adókon keresztül intézte.2 Ezen bújtatott katonai
attaséknak kiküldetésük során szükségszer#en fel kellett venniük a kapcsolatot
" Homlok Sándor százados párizsi katonai attasé "928. VI. 3-án azt jelentette, hogy a román követségnek két kérdést kell felderítenie: milyen keretekben szándékozik a magyar hadvezet!ség repül!tisztek kiképzését Olaszországba eszközölnie. Mennyi az e célra Olaszországba küldend! tisztek száma, ezek
milyen fokú és tartalmú kiképzésben fognak részesülni. ( ) mennyiben igaz Magyarországnak Svájcban
állítólag már meglév!, avagy megkötend! fegyver és hadianyaggyári összeköttetésének léte! (aláhúzva az
eredetiben is). HL VKF 2. osztály "928. 2050"/Titkos.
2 ÁROKAY Lajos: Az önálló magyar katonai attaséi szolgálat létrehozásának el!zményei ("9"8-"9"9).
Hadtörténelmi Közlemények "983/". 93.
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a fogadó országok katonai szerveivel is, így tevékenységük egy id! után
leleplez!dött. Olaszországban Ghyczy Miklós !rnagy jó kapcsolatokat épített
ki a vezérkarral,3 tevékenysége legkés!bb "923-ra ismertté vált,4 mégis, a rejtett
katonai attasé tevékenységének elt#rése nem jelentette a "42. cikkely teljes
felrúgását. Ezért is érthet!, hogy "928-ig, amikor a katonai szakel!adókat
katonai attasék váltották fel, nem került sor hivatalosan szervezett részvételre
az olaszországi hadgyakorlatokon,5 illetve a tanulmányutak igazából olyan
turistaútra hasonlítottak, ahol egyedül menetelés közben látott katonát az
illet!, vagyis csak általánosabb információszerzésre volt lehet!ség, nem pedig
konkrét kérdések tanulmányozására.6
"927 áprilisában az olasz-magyar barátsági szerz!dés aláírásakor esedékes
tárgyalások során Mussolini kedvez!en fogadta Bethlen István
miniszterelnöknek a Honvédség felfegyverzésére vonatkozó kérését. A
szentgotthárdi lebukás csak lelassítani tudta a már beindult folyamatot, így
"928-tól kezdetét vették a tanulmányutak. Ezek célja nem egyszer#
tapasztalatszerzés volt, hanem egy tudatos fejlesztési program részét képezték.
"927 áprilisában ugyanis nem csupán Mussolinivel tárgyalt Bethlen, hanem a
magánemberként éppen Rómában tartozó Hans von Seecktel is, akit meghívott
Budapestre. Seeckt kis létszámú, de jól felszerelt és gyorsan mozgó hadsereget
támogató elképzelése termékeny talajra talált a magyar hadsereg fels!
vezetésében és "927. októberi látogatása kifejezetten a magyar hader!
fejlesztési programjának összeállítását szolgálta.7
3 ÁROKAY Lajos: A rejtett magyar katonai attaséi szolgálat els! állomáshelyeinek felállítása ("920"923). Hadtörténelmi Közlemények "983/3. 367.
4 MOL K 64 Politikai osztály rezervált iratai 8. csomó "923. 4". tétel 327. Ghyczy "923. V. "5-én
és VI. 5-én jelentett a római lengyel katonai attasé neki feltett kérdéseir!l. Az utóbbi a kérdésekb!l
ítélve tudta Ghyczy mivel foglalkozik valójában.
5 Magyar-német viszonylatban is igaz például, hogy a három magyar tiszt részvétele a
Reichswehr "925. augusztusi és szeptemberi hadgyakorlatain inkább Nagy Pál altábornagynak, a
magyar kir. Honvédség f!parancsnokának a von Seeckt német hadsereg f!parancsnokához f#z!d!
személyes viszonyának tudható be, mint a hivatalos olasz-magyar katonai kapcsolatoknak. Lásd
VADÁSZ Sándor: A Feiburgi Militärarchive Seeckt-hagyatékának magyar vonatkozású iratai. Hadtörténelmi Közlemények "98"/2. 28".
6 Például Swoboda Lajos tanácsnok "926. VIII. "6. és IX. "". között tanulmányúton volt Olaszországban, ami azt jelenti, hogy körbeutazta a félszigetet és beszélgetett minden katonával és járókel!vel, akivel
csak tudott. A fasiszta milíciáról írt, a folyamatos kontrollról, a Balkán konszolidálása elleni olasz törekvésekr!l. A felek felkészületlensége miatt valószín#tlennek tartott egy közeli olasz-jugoszláv háborút.
HL VKF 2. osztály "926 2057/B; vagy Heszlény József vezérkari szolgálatot teljesít! (a továbbiakban
vkszt.) !rnagy esete, aki a Budapest-Trieszt-Velence-Bologna-Firenze-Róma-Nápoly-Genova-MilánóPadova-Feltre-Belluno-Cortina d'Ampezzo-Dobbiaco (Toblach)  Bruck a.d. Mur-Bécs-Budapest útvonalon utazott "926. VII. 27.  VIII. 22. között, katonát csak menetelés közben látott. Egy tartalékos tüzér századostól nyert információkat, aki elismer! hangon szólt a magyar katonák I. világháborús teljesítményér!l és aki szerint az olasz hegyi tüzérség "926-ban is a zsákmányolt Osztrák-Magyar Monarchia-beli hegyi ágyúkkal volt felszerelve. HL VKF 2. osztály "927 Sz./543 B; vagy Kiss János és Pajtás Gyula f!el!adók útja, akik a tengerpart mentén körbehajóztak Olaszországot. Jelentésükben az egyetlen lényeges
megfigyelés az, hogy ellentét volt a milícia és a hadsereg között. HL VKF 2. osztály "927 Sz./662 B
7 VADÁSZ Sándor: A Feiburgi Militärarchive Seeckt-hagyatékának magyar vonatkozású iratai. Hadtörténelmi Közlemények "98"/2. 282-283. o. Külön köszönettel tartozom Vadász Tanár Úrnak,
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Az olaszországi vezénylések és tanulmányutak részletesebb bemutatásához
érdemes összefoglalni ezek különféle fajtáit, céljukat, kiket vezényeltek és
mennyi id!re.
A legalapvet!bb típusú a turistalátogatás volt. Az "927 el!tti
tanulmányutakat nyugodtan lehet ebbe a kategóriába sorolni, mivel a
megszerzett információ értéke minimális volt. "927 után pedig csak olyan
formában került sor ilyenre, ha egy magyar katona Olaszországban töltötte
szabadidejét vagy átutazott Olaszországon, és az ott szerzett információkat,
tapasztalatokat jelentette. Ezek valós értéke általában igen csekély volt, mégis a
Honvédelmi Minisztérium VI-2. osztály rendszerint riadóztatta az illetékes
embereket, általában a római katonai attasét, hogy ellen!rizzék az értesülést.8
Másik kategóriába tartoznak a frontharcos delegációk és hagyományápoló
egyesületek útjai, illetve a tanintézetek frontbejáró tanulmányútjai. Ezek célja
egyrészt a múlt, másrészt a katonadiplomáciai kapcsolatok ápolása volt. A
vizsgált id!szakban többször is sor került hasonló jelleg# látogatásra.9 A közös
jellemz! az volt bennük, hogy a sokszor még félhivatalos jelleggel sem bíró
utak és látogatások szervezését a követség és a katonai attasé közvetlenül, vagy
valamely közel es! konzuli hivatalon keresztül segítette. Abban az esetben, ha
a résztvev!k Rómát is érintették, gyakran eszközöltek ki kihallgatást
Mussolininél, vagy valamely magas rangú katonai méltóságnál. Ezen a
kategórián belül egy külön csoportot alkotnak a tisztképz! intézmények
hogy felhívta figyelmemet von Seeckt "927-es budapesti látogatására.
8 Például "934-ben Igmándy-Hegyessy test!r ezredes, a magyar királyi test!rség parancsnoka
felterjesztette Somkuthy József tábornoknak, a Kormányzó Katonai Irodája f!nökének egy dél-tiroli
panziótulajdonos, dr. Szalay Attila levelét, miszerint nála tartózkodott Federico Baistrocchi olasz
hadügyi államtitkár, aki olyan kijelentést tett, mintha kételkedne a magyar külpolitika !szinteségében. Természetesen azonnal utasították Szabó László !rnagy római magyar katonai attasét, hogy
járjon utána, Baistrocchi komolyan gondolta-e amit mondott, vagy csak félrehallásról volt szó. HL
HM "934 Eln. osztály I. tétel ""9773. alap és iktató szám.
9 Pár példa: "929. IV. 8-9-én Werth tábornok, Knauss és Nánássy vezérkari alezredesek vezetésével "5 ludovikás hallgató látogatta meg az "9"5-"7-es évek hadszíntereit és temet!it. MOL K 63,
302. csomó "929-35-7"; "933 IX. 2-"6. között az avanguardisták magyarországi látogatását viszonozó 354 f!s küldöttségnek csak elenyész! kisebbségét képezte a 24 tagú leventezenekar, ugyanis a
delegáció nagyrészt a tisztképz! tanintézetek növendékeib!l állt. HL VKF 2. osztály "933.
"22306/eln.; Báró Lukachich Géza nyugalmazott altábornagy vezetésével egy tiszti küldöttség
amolyan frontharcos látogatáson volt Olaszországban. Az Isonzó-vidék csatatereit járták be, majd
június ""-én Rómába érkeztek, fogadta !ket Mussolini, megkoszorúzták az ismeretlen katona sírját.
Villani Frigyes római magyar követ is kiment eléjük a pályaudvarra, javasolta, hogy máskor is legyen ilyen látogatás. MOL K 63, 2"". csomó "935-23/7-2079. (96. pol.); "935. VIII. 28-án Ascanio
Colonna budapesti olasz követ jelentette, hogy a Monte San Michele-i magyar halottak emlékm#vének bizottsága Olaszországba utazik, hogy átvegyenek egy a Karszt-ról származó követ. Szeptember "4-27 között utaztak, húszan mentek, Ledniczer tábornok vezetésével. Ebb!l a k!b!l készült az ". honvéd gyalogezred "938-ban, a Vámház téren felavatott emlékm#ve. MOL X 9362
32702. doboz fascicolo 4/"2 n. 4562., MOL X 9362 32707. doboz fascicolo "4/5 n. 5327.; gróf TakácsTolvay altábornagy és Bobory képvisel!házi alelnök vezette frontharcos küldöttség lesz jelen Rómában "926. XI. 4-én egy hadirokkant ház felavatásakor. Mivel az esemény a november 4-ei
padovai fegyverszünet évfordulójának is egyben az ünneplése lesz, Villanit arra utasították, hogy
ne vegyen részt az ünnepségen. MOL K 63, 2"". csomó "936-23/7-3422.

257

Juhász Balázs: Olaszországi vezénylések és tanulmányutak "920 és "936 között a Magyar Királyi
Honvédség történetében

hallgatóinak rendszeres külföldi útjai."0
Megesett, hogy nyelvtanulás céljából mentek Olaszországba tisztek. A
tisztán nyelvtanulást célzó kiutazás igen ritka volt, ugyanis a tiszt- és
altisztképz! tanintézetek jelent!s részében kötelez!en vagy fakultatív módon
az olasz nyelvet is oktatták, illetve a vezénylésre általában már olaszul tudó
tiszteket választottak ki, mégis például "929-ben Juhász Egon lovas századost a
6. vegyesdandár parancsnokságáról és Jordán János tüzér századost a
Honvédelmi Minisztérium szabályzat szerkeszt! osztálya állományából
nyelvet tanulni küldték Olaszországba."" Gyakoribb volt, hogy a nyelvtanulást
mással kötötték össze, mint például "934-ben, amikor Juhász Antal alezredes és
Barczay György százados a Köhi-t!l, Jablonkay Elemér százados az ". híradó
osztálytól 2 hétre Olaszországba ment szakm#veltség és nyelvtudás
fejlesztésére, illetve, hogy gyárakat látogassanak."2 A magán nyelvórákon túl a
legelterjedtebb megoldás a nyelvtanulásra vagy a nyelvtudás fejlesztésére az
volt, hogy az illet! tiszt a vezénylés el!tt korábban kiutazott, vagy szabadságát
saját pénzén Olaszországban töltötte.
A fenti kategóriákkal a továbbiakban nem foglalkozok tanulmányomban.
A trianoni békeszerz!dés "42. cikkelye szó szerint a katonai jelleg#
tanulmányutakat és vezényléseket tiltotta. Ezek lehettek: ".) Egyszeri,
meghatározott célú, egy vagy több f!s küldöttségekre bízott tanulmányutak. A tiltás
ellenére "928-tól igencsak gyakoriakká váltak az ilyen tanulmányutak, melyek
id!tartama pár naptól pár hónapig terjedt. Általában valamilyen eszközt kellett
átvenni, kipróbálni, illetve az olasz hadsereg m#ködését tanulmányozni egy
megadott szempontból."3 2.) Rendszeres, bizottsági ülések. Az olaszmagyar
"0 Például "936-ban a SZIT (Szabályzat Ismertet! Tanfolyam, a Hadiakadémia fed!neve) hallgatók közül "0 f!t vezényeltek Olaszországba. HL HM "936. Elnöki B. osztály I/B tétel ""2650. alap
és iktató szám.
"" HL HM "929. Elnöki B. osztály Bév. tétel 662. alap és 4088. iktató szám
"2 HL HM "934. Elnöki osztály I. tétel "03"67. alap és "0770". iktató szám
"3 Például a Honvédelmi Miniszter "928. IX. 25-én átiratban tájékoztatta a Külügyminisztert,
miszerint a térképészeti intézet (Pénzügyminisztérium XIII. ügyosztálya) vezet!je és 3 tisztvisel!je
3 hetes tanulmányútra megy majd firenzei, milánói, római és novarai térképészeti intézményekben
a következ! év tavaszán, illetve az olasz kormány hozzájárulásának kieszközlésére felkérte a katonai attasét. MOL K 63, 302. csomó "928-35-3953., HL HM "928. B. osztály Bév. tétel 8677. alapszám;
Dr. vitéz Rákosi György vkszt. ezredes és Steiner József alezredes (Légügyi Hivatal aligazgatója),
illetve Vilhelm Károly f!ellen!r "929. IX. "-t!l kb. 2 hónapig Olaszországban volt tanulmányúton, a
CR-20-es repül!gép tesztelésére és az olasz repül!gép-, illetve motorgyártást tanulmányozására.
HL HM "93". Elnöki B. osztály Bév. tétel ""2"34. alap és iktató szám, HM "93". Elnöki B. osztály
Bév. tétel ""2"34. alap és iktató szám; Szentkeresztessy Henrik vkszt. ezredes "93". VI. "6. - VII. 9.
között Olaszországban, repül! tanfolyamon volt, az alábbiról jelentett. Kinn tartózkodásának célja
a különféle szabályzatok megismerése volt. 2 hetet töltött Ciampinón (" nappali bombázó ezred, "
éjjeli bombázó osztály, " vadász osztály szabályzatának megismerése), " hetet Campoformidón
(Udine, vadászdandár), " napot Casertán (repül!akadémia), " napot Malpensán (bombavet! iskola), 3 napot pedig Rómában (megbeszélés a légügyi minisztériumban). HL VKF 2. osztály "93"
"5895/eln.; "933-ban Augustin Béla egyetemi tanár és Odersky Lajos mez!gazdasági aligazgató az olaszországi ricinus termelést tanulmányozta " hétig. Október 7-én indultak, 9-"0-én
Verona, ""-"2-én Ferrara, "3-"4-én Rovigo környékén folytattak tanulmányokat termel!knél.
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katonai együttm#ködés egyik legmagasabb szint# formája volt. Számos
szakbizottság m#ködött, több albizottsággal, az üléseiket felváltva
Magyarországon vagy Olaszországban tartották, melyeken jelent!s mérték#
információ cseréjére került sor, melyek gyakorlati hasznosíthatósága azonban
nem mindig volt megoldható."4 Az ülések gyakorisága igen nagy volt, erre
példa, hogy "93"-ben, amikor több vezénylést anyagi okokból nem sikerült
megvalósítani, egy osztályjelentésen a Haditechnikai Intézet részr!l ""
szakbizottsági ülést soroltak fel I. "5 és IX. 4. között."5 3.) Vezénylések valamilyen
katonai iskolába és csapatszolgálatra. Általában a kett! egymást követte, de az is
el!fordult, hogy kizárólag az egyikre került sor. Az egyik legkockázatosabb
formája volt az együttm#ködésnek. Mivel az olasz hadseregben több nemzet
katonái fordultak meg, könnyen megtörténhetett volna, hogy a magyar tisztek
lebuknak, ami a fegyverszállítások okozta botrányokhoz mérhet! tehertételt
okozott volna az olasz-magyar kapcsolatoknak. Ezért többször is el!fordult,
hogy menet közben a vezénylés helyszínét megváltoztatták."6 A vezénylés
id!tartama változott, általában egy hónaptól egy évig terjedt, helyszíne mindig
Olaszország szárazföldi területe volt. A tüzérség,"7 a légier!,"8 és a páncélos
csapatokon túl"9 el!fordult még lovasiskolák látogatása,20 illetve többször
HL HM "933. Elnöki osztály I. tétel 7022. alap és iktató szám; Németh József vkszt. alezredes (HM
VI-7 vezet!je) "933. IV. 29-t!l V. "9-ig az olasz hadsereg rádiós alakulatait és intézményeit tanulmányozta (szervezés, kiképzés, mintaszerkesztési m#hely, híradóanyag gyártásával foglalkozó
üzem megtekintése) HL HM "933. Elnöki osztály I. tétel "05208. alap és iktató szám; "934-ben
Feketehalmy-Czeydner Ferenc vkszt. alezredest, a LÜH vezérkari f!nökét az olasz légügyi központ
vezetésének tanulmányozása, "-" bombavet!, vadász és felderít! alakulat megtekintése céljából 4
hétre Olaszországba vezényelték HM "934. Elnöki osztály. I. tétel "03807. alap és iktató szám, HM
"934. Elnöki osztály I. tétel "03"67. alap és iktató szám; Steiner József légügyi aligazgató "935. IV.
25-V. 4. között Csiky Lajos okl. gépészmérnökkel a Caproni gyárban elkészült négy Ca."0"-es átvételére érkezett. HL VKF 2. osztály "935. "209""/eln.; "936-ban Péter Tivadar folyam!r f!hajónagyot
La Speziába rendelték. Utazása célja a rendelt torpedók használatához szükséges ismeretek elsajátítása. HL HM "936. Elnöki B. osztály Bév tétel 29709. alap és iktató szám.
"4 VARGYAI Gyula: A hadsereg politikai funkciói Magyarországon a harmincas években. Akadémiai
Kiadó, Budapest, "983. 50.
"5 HL VKF 2. osztály "93" "22792/Eln.
"6 Például "929. IX. 29-én Schindler Szilárd ezredes római katonai attasé jelentette, hogy Batári
Pál f!ellen!rt a lonate-pozzolói bombavet! ezredhez osztották be, mert a torinóiban, ahová eredetileg tervezték a vezénylését, sok volt a külföldi. HL VKF "929 "20943/Eln.
"7 Veress Zoltán századost például "934-ben " hónapra a 8. nehéz tábori tüzér tábori ezredhez
vezényelték. HL HM "934. Elnöki osztály I. tétel "04784. alap és iktató szám.; Csatay Lajos ezredest
pedig szintén "934-ben 40 napra a nettunói tüzériskolába és egyéb speciális intézményekbe (kísérleti központ, légvédelmi tüzérezred, precíziós készülékek, gyújtógyár) vezényelték. HM "934. Elnöki osztály I. tétel "04784. alap és iktató szám.
"8 A számos esetb!l csak egy példa: "929-ben Batári Pál és Batári Lajos légügyi f!ellen!röket
Olaszországba rendelték az olasz légier!k hadgyakorlata befejezéséig, a vadászrepülés, a bombavetés és a tüzérrepülés tanulmányozására. Hivatalosan polgári repül!iskolába iratkoztak be, valójában a malpensai bombavet! és a furbarai vadászrepül! iskolába kerültek, majd csapatszolgálatra
vezényelték !ket. Az !szi hadgyakorlaton való részvételt a Légügyi Minisztérium megtagadta, hiszen ott a külföldi légügyi attasék is részt vettek. HL VKF "929 "20943/Eln.
"9 Például "936-ban vitéz Gombos Gábor százados ment 4 hétre Bolognába, ugyanis az ottani
harckocsiezredhez vezényelték. HL HM "936 Elnöki B. osztály Bév. tétel 3755. alap és iktató szám.
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mentek híradósok is tanfolyamokra vagy csapathoz.2" 4.) Részvétel
hadgyakorlaton, vezetési gyakorlaton. Ezeken a katonai attasé szinte mindig ott
volt, és hagyománnyá vált, hogy a magyar katonai fels! vezetés több tagját is
meghívták.22 A vélemények cseppet sem voltak mindig kizárólag pozitívak. Az
"929-es tábornoki meghívottak elégedettek voltak a látottakkal, viszont több
kés!bbi jelentésben is kritikák hangzottak el mind az olasz hadsereg
hiányosságaival, mind pedig azzal kapcsolatban, amit mutattak. El!fordult,
hogy a vendégnek kevés alkalmat biztosítottak arra, hogy a csapatokat közelr!l
lássák.23 A vezénylések során a magyar tisztek természetesen a legapróbb
részleteket is észrevették és az "920-as évek végén az olasz hadseregr!l
kialakult meglehet!sen pozitív vélemény az "936-os etiópiai diadalmenet
végére igencsak elromlott.
Mindenképpen érdemes azt is megvizsgálni, hogy kik mentek olaszországi
vezénylésekre és tanulmányutakra. Az esetek többségében tisztekr!l és f!tisztekr!l
volt szó, csak igen kevés alkalommal tábornokokról és szinte sohasem altisztekr!l.
Például a légügyi jelleg# utazások során a delegációba szakemberek,
gépészmérnökök is kerültek. Minden fegyvernemt!l küldtek ki tiszteket, nem csak
vezérkariakat, hanem csapat tiszteket is, bár az utóbbiak aránya jóval alacsonyabb
volt, és például a nyelvtanulás terén hátrányt élveztek a vezérkariakkal szemben.24
Amennyiben sor került rá, ugyanazon ember többszöri olaszországi vezénylése
inkább csak annak beosztásból vagy bizottsági tagságából adódott, ugyanazt a
tisztet kétszer nem vezényelték újra Olaszországba.25 Természetesen meg kell azt
20 "929-ben Kánya Antal és Németh Dezs! huszárszázadosokat, Dr. Reznek Jen! tüzér századost és Bodó Imre tüzér f!hadnagyot "929. IX. "-t!l a 9 hónapos pinerolói lovagló tanfolyamra vezényelték. HL HM "929. Elnöki B. osztály Bév. tétel 662. alap és 8896. iktató szám; "934-ben pedig
vitéz Veress Lajos vkszt. alezredest 4 hétre a civitavecchiai új lovassági iskolába vezényelték, a lovas harcászat gépkocsival együtt téma tanulmányozása céljából. HL HM "934. Elnöki osztály I. tétel
"03"67. alap és iktató szám.
2" "93"-ben októbert!l például Zetting Károly százados egy olasz rádió tanfolyamon volt. HL
VKF 2. osztály "93" "22792/Eln.
22 "929. VIII. 6-án De Astis olasz budapesti ideiglenes ügyviv! szóban adta át a lemondás el!tt álló
honvédelmi miniszter kivételével szinte a teljes magyar katonai fels! vezetésnek szóló meghívást az
!szi hadgyakorlatra. MOL K 63, 302. csomó "929-35-2863.; Szabó László !rnagy jelentése az "932. augusztusi hadgyakorlatról. HL VKF 2. osztály "932. "5""2/Eln.; "936-ban vitéz Bardóczy Ferenc vkszt.
!rnagyot 3 hétre a gyakorlatvezet!séghez vezényelték, hogy a hadgyakorlatot vezetési szempontból
tanulmányozza. HL HM "936 Elnöki B. osztály Bév. tétel 3755. alap és iktató szám.
23 A kritikák tömör összefoglalását lásd VARGYAI Gyula: A hadsereg politikai funkciói Magyarországon a harmincas években. Budapest, Akadémiai Kiadó, "983. 49-50. o.
24 Például amikor "93"-ben III. Viktor Emánuel olasz király a 6. Nagy Lajos honvéd gyalogezred tulajdonosa lett, a római katonai attasé többek között javasolta az ezred tisztjeinek olaszországi
vezénylését nyelvtanulási célra, mely kérelem alkat adott arra, hogy a Honvédelmi Miniszter leszögezze: nyelvtanulás céljából csapattisztek nem vezényelhet!k. HL HM "93". Elnöki B. osztály
Bév. tétel 7043. alapszám.
25 A ritka kivételek egyike "929-ben Batáry Pál légügyi f!ellen!r esete, akir!l a jelentés megemlíti, hogy már "928-ban beiratkozott a Caproni iskolába. Mivel a vizzolai Caproni iskolába történ!
beiratkozás "929-ben csak álcaként szerepelt, valószín#leg "928-ban is csak erre szolgált, viszont a
források hiányossága miatt nem tudni, hogy Batári "928-ban végül is járt-e bármilyen olaszországi
tanfolyamra, és ha igen, milyenre. HL VKF "929 "20943/Eln.
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is jegyezni, hogy nem mindenki tudott olaszul, akit Olaszországba küldtek. Erre
példa Sodró László !rnagy, a gázvédelmi iskola parancsnokának esete, akinek
"934-es "8 napos olaszországi vezénylését a közös kémiai albizottság javasolta, és
Sodró egy németül tudó tiszt tolmácsként történ! mellé rendelését kérvényezte az
olasz félt!l kinn tartózkodása idejére.26
A vezénylések számát tekintve Ausztria vezetett, oda ugyanis "935-ben "34
f! ment, azonban a szám csalóka, mivel ebben a "34 f!ben a tisztképz!
tanintézetek növendékei is benne foglaltattak, akik rendre visszatértek az
osztrák sípályákra.27 A hallgatókat leszámítva Olaszországba és
Németországba vezényelték a legtöbb tisztet. A harmincas évek els! felében
szinte mindig egy kicsivel többet Olaszországba, mint Németországba.
A vezénylés és a tanulmányutak célját legtöbbször sikerült úgy
meghatározni, hogy azok eredményesek legyenek, de ennek ellenére
el!fordult, hogy sor került olyan utazásra, melynek célja teljesíthetetlennek
bizonyult.28 Mivel nem minden jelentés maradt fenn a végrehajtott
vezénylésekr!l vagy tanulmányutakról, nem lehet teljes bizonyossággal
megállapítani, hogy a jelentések javaslatait további kiutazásokra és egyéb
felmerül! kérdések tisztázására figyelembe vették-e. Például a Csatay Lajos
ezredes jelentésében foglaltaknak valószín#síthet!, hogy nem volt foganatja,
ugyanis "935-re javasolta, hogy vezényeljenek valakit a civitavecchiai
csapatiskolába az együttes harcszer# l!gyakorlatok tanulmányozására, viszont
"935-b!l nincs adat arról, hogy valakit is oda küldtek volna.
A vezénylések szervezésében, kifejezetten az els! években nagy szerepe
volt az olasz Külügyminisztériumnak, hiszen ennek a katonai kérdésnek
komoly külpolitikai vonatkozásai voltak. "930-tól - a rendszer kialakulásától - a
Külügyminisztérium szerepe teljesen megsz#nt, és a szervezés kizárólag a
katonai szervek feladata lett. A vezényelt tisztek fedését különböz!képpen
oldották meg. "928-ban, vagyis még a rendszer kialakításakor több lehet!ség is
felmerült. Az egyik hamvába holt ötlet az ideiglenes olasz állampolgárság
adományozása lett volna, de ezt a magyar honvédelmi miniszter teljes
mértékben kivitelezhetetlennek tartotta.29 Közvetlenül a szentgotthárdi botrány
kitörését követ!en a Hadügyminiszter "928. január 24-i 447. számú elrendel!
irata nem tartotta id!szer#nek civil ruhás magyar tiszteknek, mint
hallgatóknak a fogadását, vagyis megpróbálta bizonytalan id!re elhalasztani a
kérdést. Ugyanekkor viszont Dino Grandi külügyminisztériumi államtitkár HL HM "934. Elnöki osztály F. tétel ""8767. alap és iktató szám.
HL HM "930. Elnöki B osztály Bév. tétel 3755. alapszám.
28 Szentkeresztessy Henrik vkszt. ezredesnek "93"-ei olaszországi tanulmányútja során a légügyi szabályzatokat kellett tanulmányoznia, de mivel  mint kiderült  az olasz repül! gyakorlati
szabályzat elavult és a szintén Olaszországban tartózkodó Wolfram von Richthofen századosnak
se sikerült három év alatt az új szabályzathoz jutnia, mert az még el se készült,
Szentkeresztessynek meg kellett elégednie a német szabályzatokkal, melyeket Richthofen bemutatott neki. HL VKF 2. osztály "93" "5895/eln.
29 HL VKF 2. osztály "928. 20543/Titk.
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mivel politikai és nem szakmai kérdésr!l volt szó - a Milizia Volontaria per la
Sicurezza Nazionale30 f!parancsnokságának küldött átiratában arról
érdekl!dött, hogy lehetséges-e a hallgatók számára a Hadsereg és a Légier!
kurzusainak látogatása, hogy velük MVSN egyenruhában a magyar tisztek is
részt vehessenek. "928. március "7-én végül az MVSN f!parancsnoksága
kifejtette, hogy a milícia szervezetét és a légiók3" sporttevékenységét
nyugodtan tanulmányozhatják a magyar tisztek, ez a békeszerz!désbe sem
ütközik. Az sem ütközik nehézségekbe, hogy a milícia tisztjei a magyarok
társaságában a Hadsereg és a légier! gyakorlatain, kurzusain, stb. küldöttként
részt vegyenek. Fedésként felvehetnék a Milícia egyenruháját. Persze hosszú
távon a milícia vezérkari f!nöke elképzelhet!nek tartotta, hogy a
szentgotthárdi incidens után az idegen hatalmak felderíthetik, kiket is rejteget
a milícia egyenruhája, de a gondolatmenetet nem vitte végig.32 Ez az út tehát
járhatónak bizonyult, viszont nem tudni, hogy végül ezt követték-e az els!
években a magyar tisztek.
Az egyenruhával történ! ügyeskedés helyett egy egyszer#bb megoldást
alkalmaztak a hadgyakorlatokon való részvételen. "928-ban az éves
nagygyakorlatot például az akkor még százados Szabó László nyugalmazott
magyar tisztként, hadíróként szemlélte meg.33 "93"-ben pedig, amikor
felmerült, hogy az !szi légier!s hadgyakorlatra a Légügyi Hivatal egy
képvisel!jét is meghívják, ez utóbbit is újságíróként kívánták az olasz
hatóságok szerepeltetni.34
A vezénylések elrendelését hiába szabályozták többször is, valószín#leg az
el!írások megszegése nem volt eléggé szankcionálva, így az ""9967/Elnökség
B "93". és "03038/Elnökség B "932. számú rendeletek után "935-ben a
Honvédelmi Miniszter újra szabályozta a vezénylések rendjét. Ezen
szabályozás szerint a külföldi vezénylések el!készítésére és kieszközlésére - a
HM VI-2. osztály bizonyos különleges vezényléseit!l eltekintve - kizárólag a
Honvédelmi Minisztérium Elnökség volt hivatott. A rövid ideig tartó szolgálati
kirendelések vagy szolgálati utazások esetében is a HM Elnökség döntött.
A vezényeltnek indulás el!tt és érkezése után be kellett jelentkezni az
Elnöki B. csoportnál és a VI-2. osztálynál. A vezényelt csak a katonai attasénk
tudtával és közvetítésével léphetett kapcsolatba az illetékes külföldi katonai
hatósággal, ez a közvetítés viszont csak a Honvédelmi Minisztérium Elnökség
vagy a Honvédelmi Minisztérium VI-2. osztály által és száma alatt elrendelt
vezénylések esetében történhetett meg. A rendelkezést kiegészít! "935. március
22-i 5. számú Házi Parancs szerint Minisztertanácsi hozzájárulás esetén lehetett
csak elrendelni külföldi vezényléseket. A javaslatot az Elnökség a miniszter elé
a továbbiakban MVSN.
Az MVSN egységeinek elnevezését az ókori római hadsereg szókincséb!l vették, a légió egy
ezrednek felelt meg.
32 MOL X 9362 3270". doboz fascicolo "5/2-9 n. 840. prot.
33 HL VKF 2. osztály 2"969/Titk.
34 HL VKF 2. osztály "93" "5895/eln.
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terjesztette, ennek további sorsáról ! döntött.35
A fenyeget!zés, miszerint a jöv!ben a szolgálati utat megkerül! szervezetet
anyagilag teszik felel!ssé, nem bizonyult hatásosnak, ugyanis "936. augusztus
"4-én a Honvédelmi Minisztérium Elnöksége már arról panaszkodott, hogy a
vezénylések a hadianyag beszerzés kárára mentek.36
Azt az el!írást sem tartották be, miszerint a vezényelt csak a katonai attasén
keresztül léphet kapcsolatba az illetékes külföldi hatósággal, ugyanis "936-ban
Szabó László alezredes római katonai attasé szükségesnek érezte egy rövid
emlékeztet! írását arról, hogy az Olaszországba vezényelt katonák hogyan
viselkedjenek. Az attasé többek között felhívta az illetékesek figyelmét, hogy
ha titkosan kezelt dologra kíváncsiak, ne kerül! úton informálódjanak, hanem
t!le kérjenek segítséget. Feljegyzéseikre, fényképeikre lehet!leg vigyázzanak,
ugyanis már el!fordult, hogy egy magyar katona a vasúti kocsiban hagyta a
fényképeket, amit vezénylése során egy harckocsiról készített és az anyag az
olasz katonai hírszerzési osztály vezet!jéhez került.37
A kritikus hangok megjelenésével és a német kapcsolatok egyre er!sebbé
válásával sem szabad megfeledkezni arról, hogy egy magyar tiszt se panaszkodott
arra, hogy vezénylése során nem a legbarátságosabban fogadták volna. A
bajtársiasság és a magyarok felé mutatott barátság valószín#leg szintén hozzájárult
az Olaszországról alkotott kép eltorzulásához, ezúttal pozitív irányba.
Mi volt az olaszországi tanulmányutak és vezénylések jelent!sége a magyar
honvédség szemszögéb!l? Olaszország látszólagos nagyhatalmi státusza egyrészt
azért volt fontos a magyar katonapolitika szempontjából, mert gy!ztes
nagyhatalomként a revíziós külpolitikát folytató Magyarország számára az
elszigetel!désb!l való kitörést jelentette, ráadásul a gy!ztes nagyhatalmak közül
egyedüliként vállalta fel a magyar katonák kiképzése és a magyar hadsereg
fejlesztése céljából a saját maga által is aláírt békeszerz!dés kijátszását.
Németország és a német hadsereg szintén sokat nyújtott a fegyverkezés
terén, de az els!ség elvitathatatlanul Olaszországot illeti, hiszen különösen a
Stresemann nevéhez köthet! teljesítési politika alatt Németország nem tudta
volna ugyanazt nyújtani, mint amit akkor Olaszország. Tehát minden jogos
kritikai észrevétel mellett tagadhatatlannak tartom, hogy az olaszországi
vezénylésekkel és tanulmányutakkal a Magyar Királyi Honvédség tiszti kara
végül is pótolhatatlan lehet!séget kapott a fejl!désre.

35 HL VKF 2. osztály "934. "2476"/Eln.
36 HL HM "936. Elnöki B. osztály Bév tétel "7748. alap és iktató szám.
37 HL HM "936. Elnöki B. osztály Bév. tétel "09"32. alap """646. iktató szám.
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Kertész István – Szlávik Gábor

A sport értékelése a római császárkor egy görög szónokának m!veiben
Gondolatok a sport és a sporttevékenységek értékeléséhez Dión
Chrysostomosnál1

J

ól ismert tény, hogy az ifjak testi nevelését is magában foglaló rendszeres
sporttevékenység mennyire meghatározó szerepet játszott az ókori görögség mindennapi életében. Ismert tény az is, hogy a sporthoz, különösen a
küzd!sportokhoz kapcsolódó elképzelések milyen nagy mértékben hatották át
már az ún. sötét századoktól fogva a mindenkori görög közgondolkodást.
A Kr. e. IV. századtól mindinkább szabadid!s tevékenységként folytatott
edzésekhez, vagyis a testi er!nlét meg!rzése céljából amat!r módon végzett,
nem a katonai felkészítés részét képez!, s nem els!dlegesen megélhetési célból
folytatott testgyakorlatokhoz, valamint a versenysport-jelleggel gyakorolt
sporttevékenységhez  ugyancsak mai szóhasználattal élve: a profi szinten
zajló versenyekhez és edzésekhez2  kapcsolódó megállapítások vagy hasonlatok sora a mindennapi élet elválaszthatatlan részét képezte. Ennek megfelel!en
viszonylag gyakorta felbukkantak az effajta példák a költ!k, történetírók és
filozófusok m"veiben, vagy éppenséggel a széles közönséghez szólni kívánó
szónokok beszédeiben is.
A filozofikus szempontoktól is motivált görög közgondolkodásban betöltött
kiemelked! szerepe ellenére a sporttevékenységek egészéhez vagy az egyes
sportágak m"vel!ihez kapcsolódó rhétorikus példák és hasonlatok, esetenként
analógiák sora azonban, mint sporttörténeti forrás  úgy t"nik  nemigen vonzotta a modern kutatást. Néhány kiemelked! jelent!ség" cikk, tanulmány vagy
monografikus feldolgozás ellenére3 a görög gondolkodók s különösen a
A tanulmány egy közös kutatás els! részeredményeinek tömör összegzése.
A továbbiakban az egyszer"ség végett használjuk az egyes sportágak m"vel!ivel kapcsolatban a korántsem korrekt meghatározásnak tekinthet! amat!r, illetve profi sportoló kifejezést.
Valójában egyetértünk a D. C. Young írásaiban kifejtett nézettel, amely szerint az ókor vonatkozásában nincs értelme a mai fogalmak szerinti amat!r-profi megkülönböztetésnek, mivel a díjazás, ha
a verseny színhelyén esetleg csak virtuálisan nyilvánult is meg (pl. vadolajág Olympiában), általában anyagi el!nyt jelentett a díjazott számára  v. ö. D. C. YOUNG: The Olympic Myth of Greek
Amateur Athletics. Chicago, 1895 és How the Amateurs Won the Olympics. IN: W. J. RASCHKE (ed.):
The Archaeology of the Olympics. The Olympics and Other Festivals in Antiquity. Wisconsin, 1988. 55-75;
Újabban ugyancsak t!le: A Brief History of the Olympic Games. Oxford, 2004. Young az amat!r lét
három f! jellemz!jének az el!kel! származást, a rövid sportkarriert és az anyagi haszon hiányát,
míg a professzionális lét meghatározójának az alacsony származást, a hosszú sportpályafutást és a
sportsikerb!l húzott anyagi hasznot tekinti. Aki az els! három feltételnek megfelel, az az amat!r,
amat!r, amat!r, míg a második három feltétel megszemélyesít!je a profi, profi, profi. Amint azt az
ismert antik sportemberek pályájának tanulmányozása igazolja, legtöbbjüknél az amat!r és profi
vonások keverten jelennek meg  v. ö. KERTÉSZ I.: A görög sport világa. Budapest, 20072. 86-88.
Lásd még H. LEE: Galen, Johann Heinrich Krause, and the Olympic Myth of Greek Amateur Athletics.
Stadion XXIX, 2003. 11-20. H. W. PLEKET: Games, Prizes, Athletes and Ideology. Stadion I, 1975. 49-89.
3 A számos felhozható példa közül csupán néhány  hosszabb-rövidebb  munkát emelnénk ki
itt azok sorából, amelyek szemléletük, felépítésük vagy egyéb szempontok okán mintával szolgál1
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rhétorok a sporthoz f"z!d! viszonyának részletekbe men! vizsgálata a kutatás
mostohagyermeke maradt. Részben annak tekinthet! még korunkban is.
Mindmáig nem került sor a téma összefoglaló feltárására és elemzésére. A római császárkor id!szakának vonatkozásában pedig teljességgel hiányzik egy
olyan, modern szemlélet" szintézis, amelynek lényegében már J. Jüthner megvetette az alapjait.4 Akárcsak az emberi jogok az ókorban való érvényesülésének kutatása során,5 a sporttörténészek is inkább csak megemlítik, s nem a teljesség igényével vizsgálják a császárkori görög szónokok sporthoz való viszonyulását. A témának szentelt legújabb, monografikus szint" feldolgozások
vonatkozásában is igaz ez a megállapítás. D. Hawhee munkája (Bodily Arts.
Rhetoric and Athletics in Ancient Greece. University of Texas Press, Austin,
2004.) sem igen lép tovább a klasszikus, majd részben a hellénisztikus kor szónokai ide vágó megállapításainak értékel! ismertetésén. A kés!bbi id!szak
kiemelked! szónokai közül a szerz!n! Dión Chrysostomost mindössze egyetlen alkalommal említi,6 Aelius Aristeidés szónoki életm"ve pedig, nem tudni
miért, teljességgel kiesik vizsgálódásai köréb!l. Hasonló a helyzet a korai császárság filozófiai gondolkodóinak esetében. Mindezt joggal veti fel egy, a
tárgykörben nemrég keletkezett tanulmány szerz!je is. Jóllehet a sport és az
atlétika Seneca minor ránk maradt m"veinek egyik jelent!s témakörét képezi  jelenti ki már tanulmánya bevezetésében a francia-amerikai kutató ,
a modern kutatás, amely jelent!ségének megfelel!en értékeli Seneca az
amphitheatrumokban folyó játékokhoz való viszonyát, meglehet!sen elhatak számunkra munkánk megírásához. Ezek, az ott tárgyalt témák kronologikus sorrendjében, a
következ!k: K.-A. BENKENDORFF: Untersuchungen zu den platonischen Gleichnissen, Vergleichen
und Metaphern aus dem Bereich der Gymnastik und Agonistik Diss. Tübingen, 1966. ill. F. G.
HERMANN: Wrestling Metaphors in Platos Theaetetus. Nikephoros VIII 1995. 77-110. L. ROBERT: Les
épigrammes satiriques de Lucillius sur les athlètes: Parodie et réalités. IN: Lépigramme grecque. Fondation
Hardt, Entretiens etc. Tome XIV, Genève, 1969. 181-292. továbbá R. MERKELBACH: Der griechische
Wortschatz und die Christen. ZPE 18. 1975. 101-131. küln. 108-131. (az agón fogalmához kapcsolódó
szókincs, ill. szóhasználat témakörében). Továbbá W. FIEDLER: Der Faustkampf in der griechischen
Dichtung. Stadion XVIII (1992). 1-67. H. LANGENFELD: Artemidors Traumbuch als sporthistorische
Quelle. Stadion XVII. 1991. 1-26.
4 Ha eltekintünk E. N. Gardiner alapvet! értékeit máig meg!rz! munkájától (Athletics of the
Ancient World. Oxford, Clarendon Press, 1930.), némi túlzással talán elmondhatjuk, hogy utoljára a
klasszikus antikvitás sporttörténetének korszakos jelent!ség" kutatója, J. Jüthner tett figyelemre
méltó kísérletet a görög gondolkodók a sport témájához kapcsolódó megállapításainak a teljesség
igényével történ! elemzésére. IN: Philostratos Über Gymnastik, Sammlung wissenschaftlicher
Kommentare zu griechischen und römischen Schriftstellern, Teubner. Leipzig  Berlin, 1909. 1-74.
(Einleitung I: Die Gymnastik in der Literatur). Jüthner invenciózus  s ennek megfelel!en 1969-ben
Amsterdamban változatlan utánnyomásban is megjelent  munkája azonban, a Bevezetés jellegéb!l
fakadóan, csak az ide vágó legfontosabb megállapítások korántsem kimerít! részletesség" felsorolására szorítkozik. Önálló fejezetben így ! sem foglalkozik Dión Chrysostomos vagy Aelius
Aristeidés sporttörténeti szempontú elemzésével.
5 Újabban l. ehhez R. A. BAUMAN: Human Rights in Ancient Rome. Routledge Classical
Monographs. London  New York, 2000. l. küln. 187 skk (General Index).
6 HAWHEE: 109. J. KÖNIG: Athletics and Literature in the Roman Empire. Cambridge, 2005. Dión
Chrysostomos munkásságából csak a Melankomas-beszédeket elemzi behatóan, míg például
Aelius Aristeidésnek nem szentel figyelmet.
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nyagolja annak a testgyakorlással, az atlétikával és a sporttal kapcsolatos megállapításait.7 Sajnálatos módon hasonló  bár nyilván tudatosan vállalt  lehatárolódás jellemzi W. Fiedler az ökölvívásnak a költ!i m"vekben való bemutatását elemz! alapos tanulmányát (ld. 2. jegyzet). Ez gyakorlatilag véget ér Apollónios költ!i m"vének megannyi sporttörténeti szempontot is
felvet! elemzésével, noha egyébként a szerz! az ökölvívás témájának a Kr.
u. III. vagy IV. században tevékenyked! smyrnai Quintus (32-37.), majd Kr.
u. V. században élt és alkotott Nonnos (37-41.) m"veiben történ! megjelenítése vizsgálatára is vállalkozik.
A rendelkezésükre álló terjedelmi korlátok figyelembe vételével jelen tanulmány szerz!i ezért tették kutatásuk tárgyává a római császárkor görög
szónokainak a sporttevékenységek egészéhez kapcsolódó megállapításait.
Terjedelmi okokból ezúttal tanulmányunk a sport és a sporttevékenységek
Dión Chrysostomos szónoki alkotásaiban található értékelésével foglalkozik. A kiemelked! jelent!ség" rhétor viszonylag kisebb veszteségekkel ránk
hagyományozódott életm"ve a jelent!sebb beszédek tekintetében szinte
teljesnek mondható,8 és további adalékokkal szolgál a sport értelmiségi
értékelésének tanulmányozásához is.
A korszak íróihoz és költ!ihez hasonlóan a római császárkor görög
szónokai is többször felhozzák beszédeikben a testedzés és a versenysport
témáját. A szónoki képek és témák kimerítetlen tárházának számító
Homéros vagy a stilisztikai példaképeiknek is tekintett attikai szónokok
nyomán, a Kr. u. I-II. századnak többnyire a Birodalom keleti feléb!l
származó görög rhétorai gyakorta élnek a palaistrák, illetve a
gymnasionok, vagy éppenséggel a stadionok világából vett sporthasonlatokkal. Sokszor említik az olympiai és a pythói versenyeket vagy a hasonlóképpen rangos rendezvénynek számító, s ugyancsak a pánhellén játékok
körébe sorolt isthmosi és nemeai játékokat is. Esetenként megemlékeznek
a gazdag nyugat-kis-ázsiai városok pénzdíjas játékairól (agónes
thematikoi, talantiaioi, hémitalantiaioi), vagy e városok olympiainak,
illetve pythóinak is nevezett szent játékairól (agónes hieroi: IGRR IV,
1519.). Más néven a koszorús játékokról, ahol az anyagiakban is gazdagon
hononorált gy!ztest megkoszorúzták (agónes stephanitai). A rhétorok
beszédeikben olykor szólnak az olympiai játékok mintájára szervezett
római sportrendezvényr!l, a neapolisi Sebastaról is.
Különösen bevett gyakorlatnak számított ez az ún. második szofisztika9 alkotóinak körében. Mindenekel!tt annak a valódi virágkort jelent! els! korszakában,
7 Vö. ehhez P. CAGNIART: Senecas Attitude Towards Sport and Athletics. The Ancient History
Bulletin 14,4. 2000. 162-170. 162.
8 Ld. The Loeb edition of Dio Chrysostom in five volumes. Loeb Classical Library, CambridgeMassachusetts-London, 1995 (transl. J. W. Cohoon-H. Lamar Crosby).
9 A Kr. u. II. század húszas- harmincas éveivel kezd!d! ún. második szofisztika a keleti tartományok görög vagy görögül ért! közösségei el!tt ünnepi küls!ségek közepette fellép!, városról
városra vándorló, s a rétorikát egyfajta filozófiával vegyít! ünnepelt szónokok (a kor szóhasználatá-
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ban: szofisták) nagy korszaka volt. A szónoklás m"vészetét szinte tökélyre emel!, s a rhétorikát
gyakorta a filozófia köntösében megjelenít! ún. második szofisztika els! korszakának a hadrianusi
principatus kezdetét!l (Kr. u. 117) III. Gordianus koráig (Kr. u. 238-244) terjed! id!szak tekinthet!.
(Ez utóbbihoz, a periodizáció kérdéséhez vö. W. von CHRIST  W. SCHMID  O. ST#HLIN:
Geschichte der griechischen Literatur II. 2 (Handbuch der Altertumswissenschaft VII, II.2), München
19246. 691 /532§./.) A korszak kimagasló jelent!ség" szónokvirtuózainak életét a lémnosi
Philostratos írta meg. Hosszabb-rövidebb életrajzokat tartalmazó, ,Bioi sophistón címmel ránk
hagyományozódott m"vének leginkább hozzáférhet!  kétnyelv"  kiadása: Philostratus, Lives of
the Sophists/Eunapios, Lives of Philosophers. Fordította és a görög szöveget gondozta W. C.
WRIGHT. IN: Loeb Classical Library (Vol. 134), Cambridge, Mass.  London, 19986.. 1921. L. küln itt
Vit. soph. I,7  487-489§§: Dión ho Prusaios; pp. 16-22.
Az elegáns, hallgatósága el!tt vagyoni és társadalmi helyzetét hangsúlyozottan tükröz!
öltözetben fellép! rhétor vagy alkalmi beszédet tartott, vagy repertoárjának ismert és sikeres darabjait adta el!. Olykor elhangzásuk után, de rendszerint még azt megel!z!en következtek a szofista
epideixis (nyilvánosság el!tti szónoki fellépés) szokásos kiegészít!i; a szónok mesterségbeli
tudásának játékos formában való bizonyítására hivatott paignionok vagy a változatos témájú, rövid
és nyitányszer"en hatásos prolaliak. Az ún. második szofisztika szónokvirtuózai hivatásszer"en
sokat utaztak. A szónoki alkotásaik kötelez! kiegészít!inek mondható paignionokkal és/vagy prolaliakkal együtt, általában a városi színházban tartották meg  mint már mondtuk: ünnepi küls!ségek
közepette, s kiszámított küls!ségek alkalmazásával  jórészt megélhetésüket is biztosító ún. koncertbeszédeiket.
A téma bevezetéseként (esetenkénti megbízhatatlansága ellenére) mindmáig nélkülözhetetlen K.
Gerth – egészében véve – alapos összefoglalása: Die zweite oder neue Sophistik: RE Suppl. VIII
/Stuttgart, 1956/; 719.has. 18skk – 782.h. –; vö. ehhez u!., Bursians Jahresberichte 272 (1941), 72-263.,
ill. A. Lesky: Geschichte der griechischen Literatur (19934; l9713), 932skk. A téma mindeddig legjobb feldolgozása G. W. Bowersock: Greek Sophists in the Roman Empire. Oxford, 1969. 2skk, és
passim (l. küln. Index 135: s.v. Dio, of Prusa, Chrysostom: Dio Cocceianus). L. ehhez L. Cracco Ruggini tanulmány érték" recenzióját: Sofisti greci nell impero romano. Athenaeum /N.S./ XLIX (1971).
402-425.). A korábbi irodalomból itt említenénk meg H. Baumgart a maga korában érdemes munkáját: Aelius Aristides als Repräsentant der sophistischen Rhetorik des zweiten Jahrhunderts des Kaiserzeit. Leipzig, 1874.
[B] Az ún. újszofisták (Philostrat. vit. Soph. I: praef; 481.§.) fellépésének egyik – fentebb már
említett – sajátos vonásához l. G. R. Stanton: Sophists and Philosophers: Problems of Classification, AJPh 94,4 (1973), 350-364; 355. Az ún. második szofisztika els! korszakának egyik kiemelked! jelent!ség" alkotója, Aelius Aristeidés ránk maradt életm"vének elemzése kapcsán
számos kiegészít! szemponttal szolgál ehhez C. MORESCHINI: Elio Aristide tra Retorica e
Filosofia. ANRW II 34,2 (Berlin  New York, 1994; szerk. W. Haase), 1234-1247. Vö. még uo. 11631177. (The Distinction between Orator and Sophist in Aristides: C. A. Behr). Ez utóbbihoz újabban l. még D. KARADIMAS: Sextus Empiricus against Aelius Aristides. The Conflict between Philosophy and Rhetoric in the Second Century A.D. (Studia Graeca et Latina Lundensia 5), Lund, 1996.
Az egészhez, általában, jó áttekintés, hasznos kiegészítésekkel A. MICHEL: Rhétorique et philosophie au second siècle ap(rés) J.-C., ANRW II 34,1. Berlin  New York, 1993; szerk. W. Haase, 3-78.
küln. 19skk. Néhány további részlethez – az utóbbi id!k jelent!sebbnek mondható irodalmából
– l. még V. A. SIRAGO: La seconda sofistica come espressione culturale della classe dirigente del II sec.,
ANRW II 33,1. Berlin  New York 1989; szerk. W. HAASE, 36-78. és G. ANDERSON: The
pepaideumenos in Action: Sophists and their Outlook in the Early Empire, uo. 79-208. (vö. még a fentebb hivatkozott ANRW-kötet további tanulmányaival). A téma kutatását figyelemre méltó
meglátásokkal gazdagító G. Anderson kés!bbi munkái közül megemlítenénk még: The Second
Sophistic: Some Problems of Perspective. IN: D. A. RUSSEL (szerk.): Antonine Literature, Oxford,
1990. 91-110. és (u!.) The Second Sophistic. A Cultural Phenomenon in the Roman Empire, London,
1993. A legutóbb publikált részkutatási eredmények közül mindenképp említést érdemel J.
HAHN munkája: Der Philosoph und die Gesellschaft. Selbstverständnis, öffentliches Auftreten und
populäre Erwartungen in der höhen Kaiserzeit, Stuttgart, 1989. Részben a téma ezen meghatározó
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illetve az azt el!készít! id!szak, az Augustus-kori rhétor és történetíró, Dionysios
Halikarnasseus fellépését!l a görög irodalom az Antoninusok korában bekövetkezett látványos fellendüléséig ível! periodus alkotóinál.
A kor neves és kevéssé neves (s az utóbbi esetben számunkra így jószerével
már alig ismert) görög rhétorai a Homérosnak tulajdonított eposzok a versenyjátékokhoz,10 illetve a testi szépség és kiválóság témájához11 kapcsolódó  hallgatóságuktól is jól ismert  passzusainak széles kör" felhasználása12 mellett,
gyakorta élnek a mindinkább filozofikus elemekkel is telít!d! szónoki mesterség és m"vészet (a techné rhétoriké) voltaképpeni kezdetét, majd csúcspontját
jelent! Isokratés és Démosthenés az egyes sporttevékenységekhez kapcsolódó
szónoki képeivel és motívumaival is. Hasonló összefüggésben többször utalnak
a képekben és gondolatokban való gazdagsága folytán felettébb kedvelt
Hérodotosra,13 s ugyancsak tudatos allúzió formájában, gyakorta idézik fel
beszédeikben a császárkorban is kedvelt történetíró, az athéni Xenophón14 a
sport témájához kapcsolódó fejtegetéseit.
jelent!ség" aspektusának ugyancsak újabb  s ugyancsak igényes  feldolgozása Th. SCHMITZ:
Bildung und Macht. Zur sozialen und politischen Funktion der zweiten Sophistik in der griechischen
Welt der Kaiserzeit. München, 1997. Magyar nyelven mindezek számos részletéhez l. SZILÁGYI J.
Gy. tanulmány-érték" utószavát, IN: Lukianosz összes m"vei I-II. Budapest, 1974. 717-798. küln.
735skk; 738skk; 740skk. és passim. A császárkori görögség e hivalkodó felszínességében is jelent!s kulturális mozgalmának – s benne a fentebb felsorolt megannyi aspektus – mintegy végs!
összegzéseként l. küln. P. BRUNT: The Bubble of the Second Sophistic. BICS 39 (1994). 25-52. Végezetül utalnánk még S. Swain inkább az eddigi eredményeket összegz!, mintsem a téma kutatását  jelent!s  új eredményekkel gazdagító munkájára: Hellenism and Empire. Language, Classicism, and Power in the Greek World, AD 50-250, Oxford, 1998. (1996). 1-6. 88. és passim. A téma
szélesebb összefüggéseihez l. H. J. MASSON: The Roman Government in Greek Sources. Phoenix 24.
1970. 150-159. továbbá S. WALKER – A. CAMERON (szerk.): The Greek Renaissance in the Roman
Empire, BICS Suppl. 55. 1989.
10 L. küln. Hom. Il. XXIII, 262-615 skk (kocsiversenyek); 653-699 (ökölvívás); 700-739 (birkózás); 740797 (versenyfutás); 826-849 (diszkoszvetés) a Patroklos halotti árnya tiszteletére rendezett versenyeken.
További ismert példaként vö. még Od. VIII, 97 skk (sportversenyek a phaiák király, Alkinoos városában)
és Od. XVIII, 1-123 (az ithakai ökölvívó viadal Odysseus és a hivatásos koldus, Iros között).  Az itt
felsorolt helyek értelmezéséhez újabban l. W. FIEDLER mind alapossága okán, mind pedig számos
megállapításának invenciózus volta révén egyaránt kiemelked! tanulmányát: Der Faustkampf in der
griechischen Dichtung, Stadion XVIII. 1992. 1-67. vö. H. D. EVJEN: The Origins and Function of Formal
Athletic Competition in the Ancient World. IN: Proceedings of an International Symposium on the Olympic Games
5-9 September #988. Ed. W. COULSON-H. KYRIELEIS. Athens, 1992. 95-104.
11 L. ehhez a II.2. részt.
12 A Homérosnak tulajdonított eposzok alakjainak és képeinek a korszak szónokaitól való gyakori felhasználásához l. küln. J. F. KINDSTRAND: Homer in der Zweiten Sophistik. Studien zu der Homerlektüre und dem Homerbild bei Dion von Prusa, Maximos von Tyros und Ailios Aristeidés (Acta Universitatis Upsaliensis: Studia Graeca Upsaliensia VII), Uppsala, 1973. küln. 113 skk (Dión) és 193 skk
(Aristeidés).
13 Vö. Dion Chrys. or. XVIII, 10. Kés!bb hasonlóképpen szól err!l Hérodotos é Aetión c. munkája bevezetésében Lukianos is: 1.c. L. I. KERTÉSZ: Herodotus the Travelling Sports Fan. IN: Sport and
Cultures. Proceedings of the 9th International Congress of the European Committee for Sport History
(CESH). Ed. A. TEJA-F. GARCÍA ROMERO-S. MARIANO-D. BOLZ. Crotone, 2005. 59-66.
14 Vö. Dion Chrys. or. XVIII, 14-18.  Az egyes xenophóni helyek ismeretére, közvetett vagy
közvetlen dióni felasználására nézve l. küln. J. WEGEHAUPT: De Dione Chrysostomo Xenophontis
sectatore (Göttingen Phil. Fak. Inaug.-Diss.). Gotha, 1896.

269

Kertész István  Szlávik Gábor: A sport értékelése a római császárkor egy görög szónokának m"veiben

A történetíróktól és a rhétoroktól egyaránt el!szeretettel alkalmazott ún.
párhuzamos vagy ellentétes synkrisis keretében,15 már a korszak elején tevékenyked! szónoklattan-elméleti teoretikusok is szívesen élnek a sporttevékenységek köréb!l vett hasonlattal  akár az egyes rhétorok szónoki teljesítményének értékelése terén. A sport szeretetérér!l tanúskodik, de legalábbis a
pentathlon szabályainak ismeretére vall, amikor A fenségr!l (Peri hypsus)
szóló irodalomelméleti m" ismeretlen szerz!je öttusa-versenyz!höz, illetve a
pentathlon gy!zteséhez (pentathlos) hasonlítja a hiányosságaival együtt is kiváló szónokként értékelt Hypereidést. Csaknem közvetlenül a csúcspont alatt van
mindenben, mint az öttusabajnok  állítja az ún. kisebb attikai szónokok közé sorolt, s itt Démosthenésszel összehasonlított Hypereidésr!l a ma PseudoLonginosként ismert, feltehet!en Kr. u. I. századi szerz! , úgy, hogy az els!
helyr!l ugyan a többi versenyz! mögött minden számban lemarad, de végeredményben
megel!zi az egyénieket.16 Még inkább bevett gyakorlat az effajta egybevetés a
szónokoknál, akik el!szeretettel hasonlítják a beszédeikben magasztalt személyek tetteit a hajdankor neves atlétáinak sportteljesítményéhez.
Hogy mindjárt egy ismert  még Isokratésre visszamen!,17 majd kés!bb másoktól18 is gyakorta felhasznált  topikus példával éljünk, a görögség egészének
emblematikus alakjává lett makedón király, III. Alexandros uralkodói teljesítményér!l szólva a római császár el!tt fellép! neves kis-ázsiai rhétor, Aelius
Aristeidés tudatosan az alábbi  a jellegzetesen görögnek tekintett versenysportok köréb!l vett  hasonlattal él: S ha kiemelked! atlétájává is lett a királyságért folytatott küzdelemnek  mondja Makedón Alexandrosról, a történelem kés!bbi Nagy Sándoráról Kr. u. 143-ban, Rómában elhangzott beszédében az
ismert smyrnai rhétor , szándékaihoz és képességéhez méltó hasznot bel!le mégsem
húzhatott, hanem majdhogynem azt szenvedte el, mint aki az olümpiai versenyen versenyez, er!t vesz ellenfelein, s azután belehal gy!zelmébe, miel!tt szépen és méltóképp
fejére illesztette volna a koszorút.19
15 Terjedelmi korlátaink okán, itt csak két példát hoznánk fel ezzel kapcsolatban: Xen. Mem. I
2,24 (párhuzam az önmagát sikerei miatt elhanyagoló Alkibiadés és a versenyeken könnyedén
gy!zelmet arató, s így az edzéseket elhanyagoló atléták között), valamint Polyb. XXVII 9,3 skk. A
hellénisztikus kori történetíró, Polybios itt a számos pánhellén versenyen gy!ztes neves pankration
versenyz! és ökölvívó, a thébai Kleitomachos példájának alapulvételével jeleníti meg  egy, az
ökölvívó mérk!zések köréb!l vett képpel  a kezdett!l fogva gyengébb ellenfélnek tartott, ám Rómával szemben váratlan  és hatásaiban rövid élet" - gy!zelmet arató utolsó makedón király,
Perseus katonai helyzetét. Állítása igazolásaképpen ezután egy korától nem túl távoli id!ben lezajlott sporteseményt beszél el: a thébai Kleitomachos és az egyiptomi színekben versenyz!
Aristonikos mérk!zését (XXVII 9, 8-13). A történetre kés!bb visszatérünk. A történetíróknál és
szónokoknál gyakorta használatos, de kiváltképp az ún. epideiktikus beszédek körébe tartozó
enkómionok szerz!it!l el!szeretettel alkalmazott összehasonlítás vagy egybevetés (synkrisis) elméletéhez és gyakorlatához l. küln. F. FOCKE: Synkrisis. Hermes LVIII (1923). 327-368.
16 Ps.-Long. XXXIV,1.  Nagy Ferenc fordítása.
17 Or. II,10-11  16E-17A (Pros Nikoklea/Ad Nic.).
18 Némi módosítással l. kül. Dion. Chrys. or. III,126.
19 Eis Rhómén, or. XXVI,25.  ed. Keil. Aelius Aristeidés Rómát magasztaló híres beszéde
nagy valószín"séggel a Kr. u. 143-as év tavaszán hangzott el Rómában; az uralkodó, Antoninus
Pius feltételezhet! jelenlétében. A vélhet!en a Város születésnapját köszönt! ünnepségek egyik
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Az ún. második szofisztika els! korszakának neves és ünnepelt alkotója, az
egykori mesterei között is számon tartott Héródés Attikos mellett a legjelent!sebb alkotónak számító P. Aelius Aristeidés (Kr. 117181)20 itt talán egy, a kékiemelt eseményének számító beszéd elhangzásának leginkább Kr. u. 143. április 21.-ére tehet!
id!pontjához l. R. Klein: Zur Datierung der Romrede des Aelius Aristeides. Historia, XXX,3 (1981).
337-350 (a szerz!t!l felvetett datálási id!ponttal ellentétes nézetek kritikai ismertetésével). A nagy
ív" szónoki alkotás, a B. Keil ma alapvet!nek tekintett szövegkiadásában (Berlin, Weidmann, 1898;
Vol. II: pp. 91-124; repr. 1958) hozzáférhet!. A huszonhatos sorszámot visel! aristeidési beszéd
egyes passzusainak értelmezéséhez l. küln. J. H. OLIVER: The Ruling Power. A Study of the Roman
Empire in the Second Century after Christ through the Roman Oration of Aelius Aristides. Transactions of
the American Philosophical Society, N.S. Vol. 43,4, Philadelphia, 1953. 871-1003., ill. újabban R.
KLEIN: P. Aelii Aristidis Orationem eis Rhómén (ed., trans. atque notis instruxit R. K./ Die Romrede
des Aelius Aristides: hrsg., übers. u. mit Erläuterungen versehen von R. K., Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt, 1983. 59. Az ott tárgyalt kérések tágabb összefüggéseihez
l. R. KLEIN: Die Romrede des Aelius Aristides. Einführung, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 1981.  Hogy szónoklatot tarthatott az uralkodó jelenlétében, Aelius Aristeidés ezt mindenekel!tt korábbi mesterének, a még athéni tanulóéveib!l ismert mesteri szofistának (Philostr. vit.
soph. II, 9 [581]; II, 1 [564]; vö. Aristeid. or. XXXIII, 32 – K.), Héródés Attikosnak köszönhette.
Héródés Attikos (PIR2, C 802: Ti. Claudius Atticus Herodes; a ritkábban használt teljes névalak:
Vibullius Hipparchus Tib. Claudius Atticus Herodes) a császári udvarban különös befolyást élvezett, s hozzá még ekkor a Kr. u. 143-as év egyik consul ordinatiusa (!) volt. Tevékenységéhez és
alakjához l. P. GRAINDOR: Un milliardaire antique. Herode Atticus et sa famille. Le Caire, 1930. és
újabban W. AMELING: Herodes Atticus I: Biographie; II: Inschriftenkatalog /Subsidia Epigraphica
11/. Hildesheim, 1983.
20 A teljes névalak P. Ailios Aristeidés Theodóros: PIR2, A 145; vö. RE II,1 (Stuttgart 1895),
Aristeides No. 24; 886.has. 49–894.h. 32sk. (W. Schmid), ill. Der neue Pauly I (Stuttgart -Weimar
1996), 1096-1099.has. (Aristeides No. 3. – így egy Alexandreiából származó (néhány egyiptomi
várostól a rhétor tiszteletére allított szobor talapzatán olvasható, ma Veronában. !rzött) feliraton:
CIG 4679 = OGIS 709 = IGRR I,1070 = IK 24, 2 (1990). Nr. 901. 347sk. A szónok hosszas betegségéb!l való felépülését követ!en, a gyógyító istenség, Asklépiosszal szembeni hálája kifejezéseként
(Kr. u. 147-ben) felvett Theodóros melléknevéhez l. or. L, 53. – ed. Keil: ... dexasthai de hutó tén
prosrésin, hós ara pan túmon eié tu theu dórea (... ezt a megnevezést kaptam, mivelhogy minden, ami
az enyém, az istenség adománya volt). [2] A mysiai Hadrianutheraiból származó, ám kés!bb f!ként
Smyrnában él! és tevékenyked! Aelius Aristeidés anekdotikus elemekben b!velked! életrajzát a
Kr. u. harmadik század els! felében – a római császárkor más szónok-filozófusainak életrajzaival
együtt Philostratos írta meg. In: ,Bioi sophistón’ (vit. soph.) II, 9 [581-585]. Ed. W.C. Wright, Loeb
LCL 134 (19986; 1921). 215-223. Ehhez, ill. Aristeidés szónoki tevékenysége szellemi hátteréhez
mindeddig a legjobb összefoglalás G. W. Bowersock: Greek Sophists in the Roman Empire. Oxford,
1969, 2skk, és passim (Index 134: s.v. Aristides); vö. L. Cracco RUGGINI tanulmány érték" recenziójával: Sofisti greci nell impero romano, Athenaeum /N.S./ XLIX (1971). 402-425. Egy kés!bbi életrajza a Suda-lexikonban található (nr. 3902). Ed. A. ADLER I, p. 353. [3] A viszonylag csekély veszteségekkel ránk hagyományozódott aristeidési oeuvre (53 beszéd és két rhétorikus témájú írásm")
átfogó értékelésére újabban C. A. BEHR tett – a szakmai közvélemény túlnyomó részét!l nagyra
értékelt – kísérletet: Aelius Aristides and the Sacred Tales. Amsterdam, 1968 (rec. W. Lenz, Gnomon 42
/1970/. 250.) Számos figyelemre méltó részmegfigyeléssel szolgál még R. Klein ennél valamivel
újabb, alapvet! célkit"zésében az aristeidési Róma-beszéd (or. XXVI – ed. Keil) tágabban értelmezett ,informális hátterét’ nyújtó feldolgozása: Die Romrede des Aelius Aristeides. Einführung,
Darmstadt /Wissenschaftliche Buchgesellschaft/, 1981; küln. 71skk. Az Aelius Aristeidésre vonatkozó kés!bbi, az 1993/1994-as évekig terjed! irodalom értékel! felsorolását l. ugyancsak C. A. Behr
annotatív összeállításában: ANRW II 34, 2 (Berlin  New York 1994; szerk. W. Haase), 1140-1233:
Studies on the Biography of Aelius Aristides (néhány korrekcióval Behr korábbi, 1968-as
Aristeidés-monográfiájához). Az eddigi munkák közül – úgy t"nik – mindeddig a legjobb A.
Boulanger meglehet!sen régi (számos részletében ma már elavult, de a kutatás újabb eredményeit
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s!bbi századokban is jól ismert esetre, Arrachión önnön halálával megszerzett
híres pankration-gy!zelmére utal a Kr. e. 564. évi olympiai versenyjátékokon.21
Ami pedig a kiemelked! athlétával (agónistés megas) való összevetést illeti, 22
ez ugyancsak bevett gyakorlat lehetett a kor rétorikus motívumoktól áthatott
görög irodalmában. Már korábban ezzel a képpel élt az egy napon két csatában
is gy!ztesen harcoló Kimónról szólva Plutarchos is.23
Plutarchos kortársa, az ún. második szofisztika els! korszakát el!készít!
nagy szónok-nemzedék legjelesebb képvisel!je, Dión Chrysostomos (Kr. u.
40/50110 után)24 is gyakorta használ a sporttevékenységek köréb!l vett
párhuzamokat, vagy ennél ritkábban: sporthasonlatokat. Az Aelius
Aristeidésnél nagyobb formátumú gondolkodónak számító filozófusszónok,25 a szónoki kvalitásaiért a kés!bbi koroktól aranyszájúnak
(chrysostomos) nevezett26 prusai rhétor, Dión, ránk maradt beszédeiben
nézve, sokszor szemléletében is túlhaladottnak tekinthet!) monografikus feldolgozása: Aelius
Aristide et la sophistique dans la province d’Asie au IIe siècle de notre ère /Bibliothéque des Écoles
Françaises d’Athénes et de Rome 126/, Paris, 1923 (változatlan utánnyomásban: Paris 1968). Az
1993/1994 óta eltelt b! évtized Aristeidés-tanulmányai kapcsán aligha tudunk érdemben is jót
mondani. Ezek a korábbi munkák kib!vítései, ill. esetenkénti korrektívumai. Részbeni kivételnek
számít S. SWAIN kés!bb még többször is említésre kerül! tematikus kötete: Hellenism and Empire.
Language. Classicism, and Power in the Greek World, AD 50-250. Oxford 19982 (1996); küln. 254skk297; 276skk.
21 Pausan. VIII 40, 1-2; vö. Philostrat. Gymnastikos 21. XXXXXX További részletekkel l.
még KERTÉSZ I.: Az ókori olümpiai játékok története. Budapest, 2002. 115-116.
22 Vö. Aristeid. or. XXVI, 107.  ed. Keil.
23 Plut. Kimón 13, 3 – Moralia 486e.
24 A változatos életpályát befutott Dión Chrysostomos (a római polgárjog elnyerését követ! teljes névalak: T. Flavius Dión Cocceianus; PIR2, D 93; vö. W. Schmid, RE V /Stuttgart,
1905/; Dión No. 18; 848.has. 15.  877.h. 8 sk; 848.has. 23 skk.) munkásságának egészéhez
máig a legjobb feldolgozás: H. von ARNIM: Leben und Werke des Dio von Prusa  Mit einer
Einleitung: Sophistik, Rhetorik, Philosophie in ihrem Kampf um die Jugendbildung. Berlin, 1898. Az
azóta eltelt id!szakban a kényszer" vándorévek során lassan filozófussá ér! aranyszájú
prusai rhétor impozáns életm"vének értelmezéséhez két újabb monografikus feldolgozás
született: P. DESIDERI: Dione di Prusa. Un intellettuale greco nell impero Romano (Biblioteca di
Cultura Contemporanea CXXXV), MessinaFirenze, 1978. és C. P. JONES: The Roman World of
Dio Chrysostom. Cambridge, Mass.  London, 1978.
A császárok barátságát és a számkivetéssel járó nélkülözéseket, testi és lelki bajokat egyaránt
megtapasztaló Dión Chrysostomosnak 80  diatribé vagy dialógus formájában írott  beszéde maradt ránk. Csaknem valamennyi dialexis. Az általában három nagy csoportra osztott beszédek (a
témájuknak megfelel!en szofisztikus; politikai és morális beszédekként csoportosított m"vek)
közül kett!: a harminchetedik beszéd (,Korinthiakos), valamint a hatvannegyedik oratio (,Peri tychés
$) tanítványának, az arelatei Favorinusnak az alkotása. (Egyik csoportba sem sorolható az or.
XVIII /,Peri logu askéseós/, amely egy magas rangú tisztségvisel!höz intézett levél.) Az elveszett
munkákból  így például a szónok Getika címet visel! történeti m"véb!l  ránk maradt
töredékeken kívül ugyancsak a kés!bbi századoktól szónoki m"vészete elismeréseképpen
aranyszájúnak (komés enkómion) (chrysostomos) nevezett prusai Dión munkája az a paignion,
amelyet kései csodálója, a kyrénéi Syneios tartott fenn számunkra.
25 Vö. J. KÖNIG: op. cit. (5. jegyzet), 97 skk.
26 Dión aranyszájú (chrysostomos) melléknevét valószín"leg nem kortársaitól, hanem legkorábban
a Kr. u. III. században, rokonától, a történetíró Cassius Dio Cocceianustól való megkülönböztetés véget
kapta: vö. W. Schmid, RE V (Stuttgart, 1905); Dión No. 18; 848.has. 15.  877.h. 8sk; 848.has. 23skk; vö.
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több ízben szól az atlétákról. Olykor tételesen is felsorolja !ket: futók, birkózók, távolugrók, ökölvívók, gerelyhajítók vagy diszkoszvet!k (or. VIII, 12;27 a
pentathlon versenyz!ir!l28). Másutt megemlíti a pankration-versenyz!ket
is.29 A sporttörténész érdekl!désére is számot tartó módon szól a a mesterségükben jártas ökölvívók egyik gy!zelemre segít! taktikai fogásáról,30 s
ugyancsak hasonlat formájában megemlíti a birkózók gyengébb ellenfeleikkel való játszadozását31 is. Alkalmi beszédeiben, különösen a hajdanvolt
nagy id!k magasztalása kapcsán, a bithyniai rhétor olykor megemlékezik a
múlt kiváló atlétáiról: mindenekel!tt a más összefüggésben is említett
olympiai32 és a pythói33 játékok, valamint az Isthmia34 versenyz!ir!l, illetve
gy!zteseir!l.35 Ugyancsak alkalmi jelleg", tehát a szónoki mondanivaló jellegét hallgatósága valószín"síthet! elvárásainak megfelel!en is formáló
beszédeiben, Dión szól saját kora kiváló atlétáiról is.36
Mindez azonban néhány elszórt megnyilatkozás csupán. S ráadásul a ránk
maradt nyolcvanból mindössze öt beszéden belül. Ennél jóval többször tesz
említést Dión a gymnasionokról és a palaistrákról ránk maradt m"veiben. Általában véve olyan helyként említi ezeket, ahol a rendszeres testedzések folynak
(or. XVIII, 6;37 XXVIII [II1], 1; 2 sk.); közelebbr!l az ifjak testgyakorlása (or. XV,
még u!. in: W. Schmid  O. ST#HLIN: Griechische Literaturgeschichte (Handbuch der
Altertumswissenschaft, VII II,16), München, 1924. 361. 2. sz. jegyzet. Ezzel a jelz!vel illette !t a Kr. u. III.
század végén m"köd! laodikeiai Menandros rhétor (Rhet. Gr. III; 390p. lin. 1sq. [249§.]  ed. Spengel),
majd a Kr. u. IV: században élt és alkotott Eunapios (vit. Philos. 545: Dión ho ek Bithynias, hon epekalun
Chrysostomon), illetve Themistios is (V,63d  ed. SchenklDowney = Dindorf 76§.). Kés!bb Diónnal
kapcsolatban a Chrysostomos megkülönböztet! melléknév állandósult.
27 
diatrechontas é palaiontas é diapédóntas ude pykteuontas kai akontizontas kai diskeuontas (loc. cit.).
28 Vö. Schol. ad Pind. I. Isthm. 35.
29 Or. XVIII [II1], 10.
30 Or. VIII, 18: hósper hoi pykteuein eidotes.
31 Dión elbeszélése szerint egyes birkózók egy ideig maguknál er!sebbnek tüntetik fel nyilvánvalóan gyengébb ellenfelüket: hósper hoi en paléi hyperechontes tois asthenesterois hypeikontes
eniote epoiésan autus peithesthai ischyrotesterus einai: or. XVIII, 20. (Peri logu askéseós).  Ez, az
ellenfél becsapásával a biztos gy!zelmet megalapozni kívánó taktika talán a közönség rokonszenvének megnyerését is célozta. A fentebb elbeszélt, a szónoki mesterség egyik fogásával tudatosan
párhuzamba állított eljárás talán a pankration-versenyz!kre is vonatkozik.
32 Or. VIII, 15; XXIX II1, 9; XXXI, 21; 110; LXVI, 5. Az olympiai játékok bemutatása a legújabb
ásatási és kutatási eredmények fényében: KERTÉSZ István: Ez történt Olümpiában. Az olümpiai
játékok ókori története. Debrecen, 2008. (szakirodalmi tájékoztatóval).
33 Or. VIII, 15; or. XXIX II1, 9. XXXI, 21. Vö. MARÓTI Egon: Delphoi és a Pythia sportversenyei.
Budapest, 1995. U!.: A delphoi Pythia sportversenyeinek gy!ztesei. Budapest, 2000.
34 Or. VIII, 6, 15; or. IX, 1 (,Diogenés é Isthmikos); LXVI,5;
35 Or. XXXI, 95-97: a kora leger!sebb emberének számító, Olympiában a pankrationban és az
ökölvívásban egyaránt gy!zelmet arató thasosi Theagenés, és or. XXXI, 126: a többszörös olympiai
gy!ztes, a rhodosi Diagoras és Leónidas. Vö. még or. LXXVII/LXXVIII, 20: a pankation-versenyz!
thessaliai Pulydamas és a kyrstosi ökölvívó, Glaukos.
36 Or. XXVIII [II1]. és or. XXIX [I1]: az olympiai gy!ztes id!sebb Melankomas és fia, a hasonló
nev" ökölvívó, az ifjabb Melankomas, továbbá ez utóbbi ellenfele, Iatroklés, valamint barátja, a
pankration-versenyz! Athénodóros.
37 Dión itt nem csupán rendszeresen zajló, de kifejezetten meger!ltet! edzésekr!l beszél
(baryterois gymnasiois: loc. cit.)

273

Kertész István  Szlávik Gábor: A sport értékelése a római császárkor egy görög szónokának m"veiben

3.), de mindenekel!tt a vagyonos és dologtalan fels!bb rétegek (hoi scholén
agontes) versenysport jelleg" edzései (or. III, 126.).38 Másutt pedig azt mondja,
hogy minden görög városban van egy erre a célra elkülönített hely, ahol az emberek
nap mint nap !rültek módjára viselkednek: ez a gymnasion (or. XXXII,44.).39 A beszéd e helyén a részben talán a szónoki mondanivaló egyes aspektusainak tolmácsolójává is tett Anacharsis els!dlegesen a görög közösségek egyik karakterisztikus létesítményének számító gymnasionokban folyó amat!r-, tehát tömegsport jelleg" edzésekre utal ezzel a kijelentésével. Vélhet!en hasonló értelemben szól korai beszédeiben Dión egy másik jelent!s sportlétesítményr!l, a
futóedzések lebonyolítására szolgáló dromosról,40 illetve a futóversenyek színteréül szolgáló stadionról41 is. Ugyancsak még pályája elején, szónoki karrierje
kibontakozása érdekében, Dión Chrysostomos két külön beszédet szentelt a
pythói versenyeken is gy!ztes ökölvívó, a kariai Melankomas emlékének,42 aki
sportpályafutása csúcsán, a neapolisi Sebasta játékait el!készít! edzések során,
tragikus hirtelenséggel vesztette életét.
38 A köznép sorába tartozó egyszer" emberek (hoi idiótai) elfoglaltsága nem igen engedi
meg a rendszeres edzést. De  ha nem is mondja ki egészen nyíltan, ám félreérthetetlenül ezt
sejteti Dión , ezek amúgy sem igénylik ezt, hiszen kifáradnak a kemény munkában. A kézm"vesek (technas ergadzomenoi), s közülük is mindenekel!tt a különösen meger!ltet! munkát
végz! kovácsok, a hajóépít!k vagy az ácsok és k!m"vesek (oikodomoi)  állítja a szónok  a
megélhetésüket biztosító munkájuk révén úgyszólván rendszeresen edzenek (III, 124.). Így voltaképpen az öröklött vagyona révén jobbára dologtalan municipális arisztokrácia tagjainak
kiváltsága az, hogy a versenyzés céljából, vagy egyszer"en csak er!nlétük meg!rzése végett, a
testedzésnek szentelhessék idejüket (vö. III, 126: tón te scholén agontón ta gymnasia mesta kai
tas palaistras).  A korábbi irodalom megállapításainak alapulvételével hasonóképpen értékelte
ezt a dióni passzust már M. B. POLIAKOFF is: Melankomas, ek klimakos, and Greek Boxing, AJPh
108 (1987). 511-518; 518. o. 11. sz. jegyzet.
39 Estin en hekastéi polei tón Hellénón apodedeigmenon chórion [elegen  sc. Anacharsis], en
hói mainontai kath hémeran, to gymnasion.  Az egyiptomi Alexandreia polgárai el!tt elhangzott,
ma a harminckettes sorszámot visel!, Pros Alexandreis címmel ránk hagyományozódott dióni
beszéd keletkezésének ideje a Kr. u. 71 és 75 közötti évekre valószín"síthet!: vö. C. P. JONES: op.
cit. (23. jegyzet) 134.
40 L. or. XXVIII [II1], 1. Vö. még or. III, 126.
41 L. or. VIII, 14.
42 Or. XXVIII [II1]. és or. XXIX [I1] (Melankomas).  A beszédek részletes elemzését l. J. KÖNIG:
op. cit. (5. jegyzet), 97-157. A beszédekben hangoztatott nézetek az ember boldogságának és valódi
szépségének természetér!l számos vonatkozásban rokonságban állnak Hérodotos híres történetével az argoszi testvérpár, Kleobis és Bitón sorsáról (Hérodotos I, 30-33), l. I. KERTÉSZ: The Brothers
from Argos and Melancomas of Caria. IN: Sport, Nation, Nationalism. Proceedings of 8th ISHPES Seminar
and International Conference on Social Science and Sport. Ljubljana, 24-27. avgust 2006. Ed. Toma
PAVLIN. Ljubljana, 2008. 77-85. Mindkét szerz! kiemeli a testi és az erkölcsi szépség harmóniájának fontosságát. E jelenség elemzése révén Kertész szembeszáll napjaink szkeptikus kutatóival,
akik közül M. Lämmer így nyilatkozik: The widely-held belief, especially in the field of sport, that the
Olympic athlete of the Classical Epoch was a product of a methodically developed and generally accepted
concept of the human body does not stand up to any historical-critical examination. The harmoniously
educated, athletically versatile pentathlete with a leaning towards philosophy and fine arts, who found
adequate expression in the ideal type represented by Polyclitus Doryphorus, only came into being in the
studies of nineteenth-century graeciphile, neo-Humanist scholars. (Myth or Reality: The Classical
Olympic Athlete. Int. Rev. f. Soc. of Sport 27 (1992). 107-118.

274

Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves, ELTE, Budapest, 2010

Látható, hogy mind Dión Chrysostomos, mind pedig Aelius Aristeidés tárgya szónoki bemutatásához kapcsolódva, de még inkább a rhétorikus összehasonlítások keretében, viszonylag gyakorta használ a sport világából vett képeket vagy kifejezetten sporthasonlatokat. Mindez részben a szónoki alkotások
jellegéb!l, illetve felépítéséb!l fakad. Az effajta megnyilatkozások így vagy
egyfajta hangulatfest! elemként szerepelnek (l. pl. Dión Chrys. or. XXVIII [II1],
1: a gymnasion melletti versenypályán a néz!k bíztató kiáltozása közepette
edz! futók), jobbára azonban konstrukcionális indíttatásúnak tekinthet!k (l.
küln. Dion Chrys. or. VIII, 5-6; IX, 1-2.). Ha nem, úgy tudatosan a görögség
közös nagy múltját, annak kimagasló alakjait és jeles intézményeit magasztaló
szokásos szónoki tirádák43 részét képezik. (Különösen az Olympiában folyó
versenyjátékok vagy az ezzel gyakorta párhuzamosan említett pythói versenyek44 esetében igaz ez a megállapítás.) Ezen túlmen!en pedig a
gymnasionokban edz! atléták viszonylag gyakori említésének nyilvánvalóan
megélhetési oka volt.
A hivatásszer"en sokat utazó és sokfelé megforduló ún. koncertszónokok
(Radermacher) a mindennapok részét képez! sporttevékenységek köréb!l vett
példákkal kívánták megnyerni jobbára egyszer" emberekb!l álló hallgatóságukat. Ezen belül azonban már a beszéd konkrét témája határozta meg az
egyes sporttevékenységek vagy a versengéssel elnyerhet! díjak szónoki értékelését. A jobbára vagyonos családokból származó s így sokoldalúan képzett,
értelmiségi45 rhétorok mélységesen lenézték az általában egyszer" származású, profi-atlétákat, akiket  a korábbi nemzedékek görög gondolkodóihoz és
szónokaihoz hasonlóan  tudatlanságuk okán beszédeikben nemegyszer az
oktalan állatokhoz hasonlítanak.46 Tehet!s család sarjaként Aelius Aristeidés,
43 A császárkor atticista szerz!it!l ezzel kapcsolatban alkalmazott közhelyek sorához l. küln. a
lukianosi oeuvre egyik gyakorta idézett, gúnyos hangvétel" passzusát: Rhétorón didaskalos, 18.
Bár egyes beszédeiben helyteleníteni látszik ezt, a már a császárkor els! évszázadának derekán
mindjobban elharapódzó gyakorlatot  l. pl. or. XXI, 12: nem Kyrosról és Alkibiadésról beszélek, mint a
bölcsek (hoi sophoi) manapság is (eti kai nyn) , gyakorta ebben a szellemben nyilatkozik meg már
Dión Chrysostomos is: or. II, 77; IV, 53; XV, 22; XXV, 5; LVI, 4; LXIV, 1, 5, 22; LXXX, 12. (Kyros) és
or. XXV, 5; XXXVII, 40; LV, 12; LXIV, 27. (Alkibiadés).
44 Az ún. pánhellén játékok között a legrangosabb rendezvénynek számító olympiai játékok, ill.
a rögtön ez után következ! pythói versenyek együttes említésével már Platónnál is gyakorta találkozunk: l. pl. Nom. VII, 12  807B.
45 A császárkori értelmiség, illetve általában véve az értelmiség korabeli fogalmához l. H.
BARDON: La notion d intellectuel à Rome. St/udia/ Class/ica/ 13 (1971). 95-107. Néhány további
szemponttal l. még ehhez G. R. STANTON: Sophists and Philosophers: Problems of Classification. AJPh
XCIV (1973). 350-364; továbbá P. DESIDERI: Dione di Prusa. Un intellettuale greco nel impero Romano.
Messina-Firenze, 1978. küln. 283skk. és 376skk. Újabban l. még V. A. SIRAGO: La seconda sofistica
come espressione culturale della classe dirigente del II sec., ANRW II, 33, 1 (Berlin  New York, 1989;
szerk. W. Haase). 36-78.
46 A locus classicus itt Seneca minor, aki  miként már Xenophanés (Frg. 2  ed. GentiliPrato
[= Diehls-Kranz, frg. 2]), majd Isokratés (or. XVI, 33:) is  a lélek és a szellem els!bbségét hirdeti
a test felett. M"velt emberhez a legkevésbé sem ill! a karizmok edzése, a nyak vastagítása meg a mellkas
er!sítése  állítja Seneca. Ha szépen halad is a magad tömése és növekednek izomkötegeid, sem er!d,
sem súlyod nem éri el egy hízott ökörét! (Epist. mor. XV, 2; Ritoók Zsigmond fordítása). Latinul:
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de különösen a gyakorta jellegzetesen értelmiségi módon megnyilatkozó Dión
Chrysostomos is osztja ezeket a nézeteket.47 Akárcsak korábban Xenophanés,48
majd Euripidés49 és Isokratés50, a kés!bbi századokban pedig a sztóikus gondolkodók között számon tartott római filozófus, az ifjabb Seneca,51 az aranyszájú Dión, az életrajzát megíró lémnosi Philostratostól Démosthenés és Platón
visszhangjaként szólónak mondott52 filozófus-szónok is a mentális areték vitathatatlannak tartott els!bbségét hangoztatja az ugyancsak kitartó edzéssel
elérhet! testi képességek felett.53
Különösen jellemz!nek tekinthetjük ebb!l a szempontból a feltehet!en Kr.
u. 104-ben, a címzett, Traianus valószín"síthet! jelenlétében elhangzott harmadik királybeszéd (or. III; Peri basileias $) 123/124-126 sk. passzusait. A
gymnasionok meg a palaistrák is tele vannak olyan férfiakkal  mondja Dión , akiknek
nincs semmi dolguk. (Tón te scholén agontón ta gymnasia mesta kai tas
(Stulta est enim et) minime conveniens litterato viro occupatio exercendi lacertos et dilatandi
cervicem ac latera firmandi; cum tibi feliciter sagina cesserit et tori creverint, nec vires umquam
opimi bovis nec pondus aequabis. Vö. még u!. epist. XV, 3. és LXXX, 2. Mindezek ellenére úgy
t"nik, hogy az ifjabb Seneca az egyes sporttevékenységek szabályainak és gyakorlatának kiváló
ismer!je volt (újabban ezen az állásponton van P. CAGNIART is: Senecas Attitude Towards Sport
and Athletics. The Ancient History Bulletin 14, 4 (2000). 162-170, 162.), s szinte mindvégig, életének utolsó szakaszában is különös gondot fordított fizikai állóképességének meg!rzésére: Sen.
epist. LXXXIII, 3-4; vö. X, 4. és CXXII, 4.
47 Míg Seneca hízott ökörhöz (opimus bos), a dióni or VIII-ban a szónoki mondanivaló tolmácsolójává tett Diogenés a disznóénál is csekélyebb lélekkel bíróknak mondja  a testük er!sítése végett
folytonosan zabáló  atlétákat: or. VIII, 14 (oimai gar autus tón hyón héttona tus psychén echein).
Hasonló  bár nyilvánvalóan topikus  képpel él kés!bb a pályafutása kezdetén egy ideig a
pergamoni Asklépios szentélyhez csatlakozó gladiátor-iskolában gyakorló orvosként tevékenyked! Galénos is: De exhort. med. 12.
48 Már a kolophóni Xenophanés is a közösség egészének boldogulását el!segít! szellemi javak
els!bbségét hangoztatta a sporteredmények kivívásához nélkülözhetetlen testi képességekkel
szemben: Frg. 2  ed. GentiliPrato [= Diehls-Kranz frg. 2].
49 Autolykos frg. 284. Nauck2.
50 Or. IV, 1sk [41a-b], or. XV, 250 [113]. és epist. VIII, 5-ben [425b-c] is.
51 L. küln. epist. mor. XV, 2-3 skk. Seneca itt kifejtett gondolatmenete leginkább az alábbi megállapításban összegezhet!: Itaque quantum potes circumscribe corpus tuum et animo locum laxa
(2§.)  Így hát, amennyire csak tudod, szorítsd korlátok közé a testedet, és tágítsd a lélek fér!helyét (Kurcz
Ágnes ford.). Az ismert isokratési hely, a Panégyrikos prooimionjának (or. IV,1 skk.) kései, ám
tudatos visszhangjaként vö. még Sen. epist. LXXX, 2: cogito mecum, quam multi corpora exerceant,
ingenia quam pauci etc. Kicsivel kés!bb l. még a korábban mondottakat meger!sít! kijelentést,
majd a passzust lezáró végkövetkeztetést: Quam i m b e c i l l i
animo sint, quorum laceros
humerosque miramur
si corpus perduci exercitatione ad hanc patientiam potest
quanto
facilius animus corroborari possit etc. (uo. 2; 3§§.). Ebben a szellemben nyilatkozik meg Seneca
minor az epist. LXXXVIII, 18-ban is.
52 Philostrat. vit. Soph. I, 7  487.  A már szofistának min!sül! szónokok életrajzait a Kr. u. III.
század els! harmadában megíró lémnosi Philostratos szerint a megannyi nélkülözéssel járó szám"zetés évei alatt két könyvt!l sohasem nem vált meg Dión. Az egyik Platón »Phaidón«-ja volt 
állítja a javarészt Athénban él! és alkotó Philostratos , a másik Démosthenést!l a »[H"tlen] Követség«. (vit. Soph. I, 7  488.).
53 L. pl. Dion Chrys. or. IX, 1-10. Vö. még or. VIII, 15. és XXIX [II 1 ], 9. továbbá or.
XXXVII, 44.
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palaistras: or. III, 126.) Egyesek a stadionfutásban versenyeznek,54 mások a
birkózásban mérik össze erejüket, a többiek pedig másfajta sportágakban gyakorolják magukat.55 Ám ezek mégsem versenyz!k, hangsúlyozza maga a szónok, hiszen  legalábbis a 123. kaputtal kezd!d! passzus párhuzamai alapján a
megállapítás rájuk is vonatkozik  csupán egészségük meg!rzése végett edzenek rendszeresen (126.). Saját gyönyör"ségük végett er!ltetik meg magukat, s
hiábavaló módon fáradozva (matén ponein), csupán testüket er!sítik. Lelküket
azonban nem  szemben a Traianus valós vonásait is visel! jó királlyal, aki
testét és lelkét egyaránt gyarapítja, s aki alattvalói érdekében mindenkor sokrét"en és céltudatosan fáradozik (127.).
A szónok célja nyilvánvaló. A király és az atléta (itt: a kvázi-atléta), már
Isokratésnál is megtalálható56  topikus  párhuzamba állításával Dión itt is a szellemi areték fölényét hangoztatja az egyoldalúan fejlesztett testi képességek felett.
Mindez a dióni oeuvre egy másik helyével, az or. IX (Diogenés é peri Isthmikos)
16. passzusának ismert és gyakorta idézett kijelentésével is alátámasztható. Egy
futógy!zelmét barátai és csodálói körében ünnepl! atlétának (IX, 14-15.), aki azzal
büszkélkedett, hogy ! a leggyorsabb valamennyi görög között, az itt Dión szónoki
mondanivalójának közlésére hivatott kynikus filozófus, a sinópéi Diogenés a következ! ellenvetést teszi: De nem vagy gyorsabb, mint a nyulak vagy a szarvasok.
Ezek pedig  teszi hozzá  mind közül a leggyorsabb, ám egyben a leggyávább állatok
(IX,16.). Egyaránt félniük kell az emberekt!l, a kutyáktól és a sasoktól  folytatja a
megannyi más szerz!nél is kimutatható gondolatsort57 a dióni Diogenés , életük
így meger!ltet! és nyomorúságos (kai zéi bion athlion; loc. cit.).
A záró következtetés egyebekben megtalálható már a dióni or. VIII, 16 skk. gunyoros hangvétel" szójátékában, az athlétésathla els! ízben talán Dión
Chrysostomostól alkalmazott58 szójátékában is, ami nem kevesebbet állítana, mint
azt, hogy a szellemi aretékhez képest még a legkiemelked!bb testi képesség is értéktelen. Effajta dolgok elérésére törekedni tehát értelmetlen és hiábavaló fáradozás. A valódi versengés tárgya csak a lelket leigázással fenyeget! vágyakkal való
küzdelem lehet. A versengés igazi díja pedig  állítja a szónoki mondanivaló tolmácsává tett Diogenés  nem lehet más, mint az erény (vö. or. VIII-IX.). Ugyancsak ezzel a felfogással magyarázható az a tény, hogy a prusai rhétor a disznóénál
is csekélyebb lélekkel bíróknak mondja  a testük er!sítése végett folytonosan húst
54 Ti. a gymnasionok erre a célra kiépített versenypályáin: tous
trechontas en tois dromois
(or. III, 126.).
55 Ennek, az atléták edzéseivel kapcsolatban topikusnak mondható motívumnak a felhasználásával, hasonló képpel él Dión a gymnasionokban folyó sporttevékenység megjelenítésére a második Melankomas-beszédben is: or. XXVIII [II1], 1.
56 Or. II, 10-11  16E-17A (Pros Nikoklea/Ad Nic.).
57 A gyorsaságukkal, erejükkel vagy más fizikai képességeikkel kit"n! állatoknak a kimagasló
eredményeket felmutató versenysportolók teljesítményével való  jobbára szónokias  egybevetéséhez l. pl. Dion Chrys. or. IX, 14-20. Vö. J. König op. cit. (5. jegyzet) 139 skk.
58 Ezzel a feltételezéssel élt már J. JÜTHNER is: Philostratos Über Gymnastik, Sammlung wissenschaftlicher
Kommentare zu griechischen und römischen Schriftstellern, Teubner. Leipzig  Berlin, 1909. 47. Hasonló fordulattal él kés!bb Epiktétos (Diss. III 22, 57.), majd Galénos (Protr. 11 [I 31 K; 124, 8. M.]) is.
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zabáló59  atlétákat (or. VIII,14.),60 másutt pedig hol gúnyos lenézéssel (or. LXVI,5;
vö. VIII, 15.), hol pedig  inkább kényszer"nek t"n!  elismeréssel (or. XXXI, 110.)
említi az olympiai gy!ztesek díjául szolgáló olajágat (or. VIII, 15.).
A játékok kisebb jelent!ségének megfelel!en, egyértelm"en gúnyos felhanggal
értékeli Dión az isthmosi versenyek gy!zteseit jutalmazó feny!ágat, illetve a
Nemeában használatos, a vadzeller leveleib!l font gy!zelmi koszorút (or. VIII,
15.).61 A rendszeres, nem amat!r szinten folytatott edzések, illetve a versenysport
révén elérhet! eredmények inkább morális szempontból érdeklik a szónokokat. A
sikeres profi ökölvívó, Melankomas a dióni or. XXVIII [II1]-ben és az or. XXIX [I1]ben megformált alakja is f!ként a lelket leigázással fenyeget! ösztönös vágyak
legy!zésének példájaként szolgál a prusai rétor számára.
Hasonló témát taglal majd Dión A királyságról szóló or. IV, 75-139-ban is. Bár
a Kr. u. I. századra az el!kel! vagy akárcsak tehet!s rómaiak körében is bizonyos
jelent!séget nyert a görög értelemben felfogott sporttevékenység (egyesek közülük
trénerré kiképzett rabszolgákkal is rendelkeztek, akik megismertették uraikkal az
egészséges életmódhoz szükséges gymnasztikai gyakorlatokat,62) Dión
Chrysostomos az egyszer" emberekt!l is sikerrel végezhet! testgyakorlásnál többre értékeli az arisztokratikusnak számító, nem haszonjelleg" vadászatot. Így,
amennyiben kifejezetten sporttevékenységr!l kell szólnia, a prusai rhétor vadászatokat javasol az ugyancsak a királyság témájának szentelt harmadik basilikosban

59 Tói pleistón kreón gemonti  jelenti ki az atléták egyik meghatározó jellemvonásának tartott
nagyevésr!l az or. IX (Diogenés é Isthmikos) 13. kaputjában Dión. Hasonló hangvétellel szól a
nagy test" versenysportolók által igényelt, ill. az általuk rendszeresen elfogyasztott mérhetetlen
húsmennyiségekr!l az or. VIII (Diogenés é peri aretés) 29 sk. kaputjaiban a beszéden belül ugyancsak a szónoki mondanivaló tolmácsolójává tett sinópéi Diogenés. A megállapítás mindenekel!tt a
profi nehézatléták jellemzése kapcsán régt!l alkalmazott toposz. Egyetlen napot sem bírnának ki
evés nélkül  jelentette ki gúnyosan a versenysport jelleggel edz! atlétákról már Cicero is: Tusc.
Disp. II, 17  40 (subduc cibum unum diem athletae , fere non posse clamabit). Hasonlóképpen
topikus jelleggel, kés!bb Athénaios is azt mondja, hogy az edzések során szükségképpen nagyev!vé, ill. falánkká (adéphagoi) válnak a sportolók. Mindezt a hajdankor jeles atlétáinak  nyilvánvalóan túlzó  példáival kívánja bizonyítani: lásd pl. az egymagában egy egész bikát megev! thasosi
Theagenést, vagy az ugyanezt megcselekv! krotóni Milónt. Milónról itt azt olvashatjuk, hogy húsz
mina [8,73 kg] húst és ugyanannyi kenyeret fogyasztott el, s hozzá három chusnyi [közel tíz liter]
bort ivott meg egyetlen nap alatt: Deipnosophistai IX, 4-5  412E-413C.
60 Oimai gar autus tón hyón héttona tus psychén echein  modja az erény témájának szentelt
dióni or. VIII, 14-ben (,Diogenés é peri aretés) a szónoki mondanivaló tolmácsolójává tett Diogenés.
Hasonló  bár nyilvánvalóan topikus  képpel él kés!bb a pályafutása kezdetén egy ideig a
pergamoni Asklépios szentélyhez csatlakozó gladiátor-iskolában gyakorló orvosként tevékenyked!
Galénos is: De exhort. med. 12. Egyebekben már a sinópéi Diogenés is mérhetetlenül ostobának
(anaisthétoi) mondta az atlétákat, hiszen azok teste  legalábbis a kynikus bölcsel! gúnyos kijelentése
szerint  az általuk elfogyasztott disznók és marhák húsából áll: Diog. Laert. VI, 49.

Vö. J. KÖNIG az 56. jegyzetben.
Stat. Silv. II 1, 110 sk; vö. ehhez G. Lukas: Der Sport im alten Rom, Berlin 1982; 78 sk. Ilyen
el!tornásszal (progymnasta) rendelkezett már Seneca minor is, aki testi er!nléte meg!rzése végett
id!sebb korában is napi rendszerességgel futott (epist. mor. LXXXIII, 3-4 sk; vö. XV, 3.), korábban
gyakorta úszott is (LIII, 3; LXXXIII, 5.), illetve ugyancsak rendszeresen végzett más testgyakorlatokat: XV, 4 (a már említett futás, súlyemelés, magas- és távolugrás).
61
62
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megjelenített jó királynak (or. III, 135.63), hogy az megpihenjen  és nem a testet és
a lelket a vadászathoz hasonlóan együttesen er!sít! gymnasztikai gyakorlatot.64
Másfel!l azonban a principatus kori görög szónokok beszédeiben a sport
tudatosan túlzó magasztalásával is találkozhatunk. Ezekben az esetekben a
görögökt!l mindig is nagyra tartott szép formájú test (vö. Dion Chrys. or. XXI,
1 sk; 14; 16 sk.)65 kialakításának eszközeként érdemelte ki dicséretüket az amat!r szinten folytatott rendszeres sporttevékenység  ami már a klasszikus kori
Athénban is az ifjak (az ephéboi) kötelessége volt, a középkorú férfiak körében
pedig az egyik legjellemz!bb szabadid!s tevékenységnek számított.
Ugyanakkor a római hatalommal szemben kifejtett szellemi ellenállás66
63 Görögül: Kalliston de heurema hégeitai kynégesian [sc. ho agathos basileus], kai tutói malista
chairei: d i h u t o men s ó m a g i g n e t a i r h ó m a l e ó t e r o n, h é p s y c h é de a n d r e i
o t e r a, ta polemika de hapanta askeitai.
64 Részben az enkómion itt is sajátosan arisztokratikus szemléletre valló hagyományainak megfelel!en, Traianushoz intézett magasztaló beszédében az ifjabb Plinius is vadászatokat javasol a
császárnak, hogy az a kormányzással járó gondjai közepette uralkodóhoz méltó módon egy id!re
megpihenjen: Quodsi quando cum influentibus negotiis paria fecisti, instar refectionis existimas m
u t a t i o n e m l a b o r i s. Quae enim remissio tibi nisi lustrare saltus, excutere cubilibus feras,
superae immensa montium iuga et horrentibus scopulis etc.: Paneg. 81, 1
65 Az itt felsorolt helyek elemzésével l. a III. rész *** szakaszát.
66 Bár Róma az általa teremtett világ feletti uralma – a mindaddig létez!k közül – a leghatékonyabb államszervezet optimális m"ködésének t"nhetett a kortársak számára (l. kül. Aristeid. or.
XXVI, 81; 103.  K. ), Dión Chrysostomos vagy Aelius Aristeidés a római hatalommal szemben
elfoglalt álláspontja mégsem a feltétel nélküli hódoló csodálat hangja (mint az id!sebb kortárs, az
idegen uralom tényét s a helyi magisztrátusok zsarnoki túlkapásait látszólag egyaránt közönnyel
szemlél! Appianosé). Dión és Aristeidés egyaránt büszkén tekint a népre, amelyb!l származik (l.
küln. az aristeidési or. XXVI, 51., vagy b!vebb formában az or. XXIII – K. apologetikus megnyilatkozását), s Rómában mindaddig szokatlan öntudattal képviseli a görög világ hagyományos értékeit. Aelius Aristeidés fentebb már hivatkozott híres Róma-beszéde (eis Rhómén; or. XXVI  ed. Keil)
például  relatíve nagy terjedelme ellenére  a legcsekélyebb mértékben sem utal a római történelem korát megel!z! eseményeire. A symrnai rhétor Róma városát és annak birodalmát magasztaló
beszéde egyetlen római nevet sem tartalmaz, s Aristeidés – némiképp felt"n!, ám korántsem példa
nélkül álló módon (talán csak a 97. kaput egy rövid utalása kivételével) – hallgatással mell!zi a
rómaiak szellemi és kulturális teljesítményeit. Mindezekre Dión Chrysostomos is szinte teljes közönnyel tekint, s a már Plutarchostól is a platóni eszményeknek tökéletesen megfelel!
monarchának (Plut. Num. 20, 12 – 73: basilikótatos hapantón), a filozófus-királynak tekintett Numa
kivételével (Dion Chrys. or. XLIX,6.), ugyancsak mell!zi beszédeiben a római történelem nagy
alakjait, vagy korát megel!z! eseményeit: vö. J. PALM: Rom, Römertum und Imperium in der griechischen Literatur der Kaiserzeit (Acta Reg. Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis LVII), Lund
1959; 16 skk. és küln. 29 sk. (Dión), ill. 56 skk (Aelius Aristeidés). A görög területek feletti római
uralom egészének, illetve egyes jelenségeinek  gyakorta ellentmondásos  értékeléséhez az egyes
korszakok görög költ!inél, történetíróinál és szónokainál (Dión Chrsysostomosnál l. küln. or.
VII,140 skk; XIII,31 skk; XXXI, 68; 121; 157 skk; XXXII,69 skk; XXXIV,38 skk; XXXVI, 17; XXXVIII, 36
skk.) jelenleg a legjobb mongrafikus feldolgozás B. FORTE: Rome and the Romans as the Greeks saw
them (Papers and Monographs of the American Academy in Rome XXIV), Roma, 1972. Index: 664
sk (Dión) és 664 skk (Aristeidés). A legfontosabb szempontok rövid, ám jó áttekintésével vö. még
H. J. MASSON: The Roman Government in Greek Sources, Phoenix 24. 1970. 150-159. A korábbi irodalomból l. f!képp H. FUCHS: Der geistige Widerstand gegen Rom in der antiken Welt, Berlin 1938. Diónnak Rómához és a rómaiak által teremtett világhoz való  ellentmondásos  viszonyulásával is
összefügg (VII, 140 skk; XIII, 31 skk; XXXI, 68, 121, 157 skk; XXXII, 69 skk; XXXIV, 38 skk; XXXVI,
17; XXXVIII, 36 skk.). S összefügg a rhétor a görögség közös dics! múltjához való, gyakorta ugy-
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egyik megnyilvánulási formájának is tekinthetjük az effajta példák sorát  legalábbis a philhellén császár, a szeretett görögjeit megannyi kedvezésében részesít! Hadrianus trónra lépésének id!szakáig.67 Ez a görög irodalom látványos
fellendülését hozta magával (mint mondtuk, ekkor veszi kezdetét az ún. második
szofisztikának az igazi virágkort jelent! els! korszaka68), de megannyi más vonatkozásban is ígéretes újrakezdésnek számított. A görögség közös nagy múltjának69
alakjait és eseményeit felidéz! korábbi szónokok (l. küln. Dion Chrys. or. XXXI,
161-163; vö. még or. XLIV, 10. és or. L, 2. stb.) azonban egyértelm"en még a
görögség identitása meg!rzése érdekében tett er!feszítéseik egyik (a régt!l fennálló római uralom alatt egyedül lehetséges) megnyilvánulási formájaként is
használják a jellegzetesen hellénnek számító sportcélú testedzés köréb!l vett
szónoki képeket és hasonlatokat. A palaistra, a gymnasion, vagy éppenséggel a
stadion így lesz a római életforma egyik sajátosságának számító arena pozitív pendantjává. Ezért jelentkezik a sport  mindenekel!tt a könny"atlétika  a görög
területeken is mindjobban terjed! s a szónokoktól gyakorta elítélt gladiátori
játékok70 római szokásának egyik alternatívájaként.
Hasonló összefüggésben említik olykor a rhétorok a nagy pánhellén versenyjátékokat is. A lolkális hagyományok ereje miatt egykor a vallás nem tudta
egyesíteni a görögöket.71 A hajdanvolt nagy id!kben a sportnak sikerült
ancsak ellentmondásos viszonyulásával is (l. küln. or. XXXI, 161-162 /sk/;vö. még XLIV, 10, L 2. és
passim).
67 Vö. A. R. BIRLEY: Hadrian. The restless Emperor, London  New York, 1997. küln. 151 skk. és
passim.
68 L. ehhez az 1.sz. jegyzet els! szakaszát.
69 A császárkori görögség közös nagy múltjára való – politikai szempontok által is motivált –
emlékezés egy korábbi példájának említésével l. Tac. ann. II 53, 3. A Kr. u. 18-ban Athént is felkeres! Germanicust excepere Graeci quaesitissimis honoribus, vetera suorum facta dictaque
praeferentes (akárcsak a L. Cornelius Sulla el!tt megjelen! athéni követség szónokai), quo plus
dignationis adulatio haberet. (A görögök a legválogatottabb megtiszteltetésekkel fogadták, hajdani polgáraik tetteit s mondásait fitogtatták, hogy annál több méltóság leplezze hízelgésüket  Borzsák István fordítása.) Dión Chrysostomosnak is egyik állandó szónoki témája a múlt. Közelebbr!l a hajdanvolt
nagy id!k utánzásra méltó, de emberi, filozófusi vagy politikusi nagyságukban már el nem érhet!
nagy alakjainak dics!ítése: l. pl. or. XII, 12; XIII, 14-15; LXXII, 16. stb.  Ilyen értelemben hivatkozik
a prusai rhétor egyik legismertebb szónoki alkotása, az els! Királybeszéd (Peri basileias %; or. I.)
8. kaputjában is ,a többnyire a korábbi id!kben élt
hozzáért! és bölcs férfiak szavára (ho tón
phronimón te kai sophón logos, hoioi gegonasin hoi polloi tón proterón). A Kr. u. második század
derekán kulminációs pontját elér! görög nemzeti öntudat (a jelen igényeit a hajdanvolt nagy
tetteire alapozó) bonyolult kérdésköréhez, közelebbr!l pedig a Róma hatalmával és a római életformával szemben megnyilvánuló szellemi ellenállás számos példájához jó bevezetés E. BOWIE:
Greeks and their Past in the Second Sophistic, Past and Present No. 46. 1970. 3-41. Ue. kisebb változtatásokkal in: M. I. FINLEY, (szerk.): Studies in Ancient Society. London, 1974. 166-209. A téma újabb
összegzéseihez l. S. SWAIN: Hellenism and Empire. Language, Classicism, and Power in the Greek
World, AD 50-250. Oxford, 1998 (1996). 65-100 (Part I; Ch. 3: Past and Present) és 101skk (The Greek
Novel and Greek Identity).
70 L. küln. Dion Chrys. or. XXXI, 121.
71 A probléma gazdag szakirodalmából a teljesség igénye nélkül említjük a következ! m"veket:
M. P. NILSSON: Cults, Myths, Oracles, and Politics in Ancient Greece, Lund 1951, f!ként a Cults and
Politics (17-48) és a Myths in Political Propaganda 81-122) c. fejezetek, ugyan!: Geschichte der
griechischen Religion (Unveränderter Nachdruck der 1967 erschienen dritten, durchgesehenen und
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elérnie ezt, igaz, csak id!legesen, egy-egy nagyobb verseny alkalmából. Saját
korukból visszatekintve, amikorra a klasszikus korban még tömegesen és
aktívan sportoló görögség, úgy t"nt, mindinkább a sportesemények néz!inek
népévé lett, ezért az élisi Olympia vagy a pythói játékoknak otthon adó
Delphoi egyfajta jelképpé is válik a szónokok számára. Az összetartozás
jelképévé, s mint a jelenhez is szóló múlt magasztalásának eszköze, a római
hatalommal szemben alkalmanként még épp hogy lehetséges ellenállás
szimbólumává is lesz Olympia.
Bárki is ajánljon figyelmükbe atlétákat  jelenti ki nyomatékkal a
rhodosiakhoz intézett beszédében Dión Chrysostomos , az élisiek egyetlen
levelet sem bontanak fel addig, míg a játékokon véget nem ér a küzdelem (or.
XXXI, 111.). Vagyis a rangos és befolyásos rómaiak ez irányú felszólításainak
sem engedelmeskednek.72 Nem úgy, mint Rhodos lakói, akik a szónok
megítélése szerint túlságosan is készségesek abban, hogy a szoborállítás
megtiszteltetésében részesítsenek egyes rómaiakat (or. XXXI, 112.).73
ergänzten Auflage). München, 1976. B. I., f!leg a Religion und Staat (708-721) és Religion und
Lebensanschauungen (729-740) c. fejezetek; B. Smarczyk, Untersuchungen zur Religionspolitik und
politischen Propaganda Athens im Delisch-Attischen Seebund (Quellen und Forschungen zur
antiken Welt 5). München, 1990. F!ként az Athenische Götter und Heroen in den Bündnerpoleis c.
fejezet (58-153); S. G. MILLER: Arete. Greek Sports from Ancient Sources. Berkeley-Los AngelesLondon, 20043, Nationalism and Internationalism c. fejezet (224-247).
72 Ez a megjegyzés az olympiai versenybírákra vonatkozik, akiknek tisztessége közmondásos
volt, l. N. B. CROWTHER: Sed quis custodiet ipsos custodes?. The Impartiality of the Olympic Judges
and the Case of Leon of Ambracia. Nikephoros 10. 1997. 149-160.
73 A Kr. u. 1. század során kiteljesed! római uralom id!szakában terjedt el Rhodoson az a rossz
szokás, hogy a jótéteményeikért egykor megtisztelt emberek szobrainak talapzatáról egyszer"en
lekaparták az eredeti nevet, és az újonnan megajándékozottét, rendszerint valamelyik római férfiúét vésték a helyébe. XXXI. beszédében Dión elítéli ezt a szokást. El!ször is felhívja a figyelmet arra,
hogy a jótev!ket mindig a nép nevében ajándékozzák meg, tehát minden, ami az ! megtiszteltetésükkel, emlékük ápolásával összefügg, az egész népet érinti. Meg kell tehát !rizni e téren is a tisztességet, mert míg a magánszemélyek hibái nem helyezik egyszerre rossz megvílágításba a várost, addig a
helytelen cselekedet közügyekben elkerülhetetlenül azt idézi el!, hogy minden polgárt elvetemültnek
(mochtéros) tartanak. Ugyanis egy demokráciában a többség jelleme nyilvánvalóan az állam jelleme  Azok
tehát, akik a jótev!k emlékét megcsúfolják, az egész állam ellen vétenek, ráadásul a tradíciókat is
megtagadják, hiszen ti (rhodosiak) formálisan soha nem helyeseltétek, és ezt a gyakorlatot soha nem szentesítettétek  állítja Dión. (XXXI. 5-6, 14.) A kegyeletsért! rhodosiakról ez Dión véleménye: De a
legnemesebb emberek emlékét elfeledni hagyni és megfosztani !ket erényük jutalmától, erre nem találhatnak
elfogadható mentséget, hanem ezt a hálátlanságnak (acharistia), az irígységnek (phthonos), a hitványságnak
(mikrologia) és a legszégyenletesebb (aischistos) indítékoknak kell tulajdonítani. (XXXI. 25.)
& szónok számos példával illusztrálja, mi mindent megtettek az emberek azért, hogy hírnevük
fennmaradjon. És azután kifejti, hogy a sok szép és jó, amiért annyit fáradoztak, nem válhat a feledés martalékává csak azért, mert a hálátlan utókor méltatlanul bánt emlékükkel. A sporttörténészek figyelmét méltán vonja magára a beszéd következ! része: Látjátok, milyen nehézséget viselnek el
az atléták, míg edzenek, mennyi pénzt költenek, és végül gyakran még meghalni is készek a versenyeken.
Miért van ez így? Ha eltörölnénk a koszorút, aminek a kedvéért versengenek, és a feliratot, amely megörökíti
az olympiai vagy pythói játékokon aratott gy!zelmüket, azt hiszitek, vállalnák akár egyetlen napra is a nap
forróságát, nem is említve a többi kellemetlen és fáradságos dolgot, amely hivatásukhoz még hozzátartozik?
(XXXI. 21.) A költ!i kérdésre természetesen nemleges a válasz. Akkor senkit sem érdekelne a verseny, még csak nem is beszélnének róla.  V. ö. I. KERTÉSZ: emerkungen zum Kult des Demetrios
Poliorketes. Oikumene 2 (1978). 163-175.
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Hasonló értelemben jelenít!dnek meg a római uralom alatt él! és alkotó
görög rhétorok beszédeiben a Korinthos mellett rendezett Isthmia vagy az
argolisi Nemea játékai is  a görögség egységes voltának és hajdani nagy múltjának alkalmi kifejez!déseként.
Mivel a gy!ztes dics!séget hozott szül!városára, a rómaiak számára ebben
a formában nem ismert versenysport-tevékenység a principatus korában is
meglev! s a korszak valamennyi görög alkotójától egyaránt nagyra értékelt
polis-hazafiság74 egyik kifejez!dési formájává is lett az egymást követ! nemzedékek számára. A patris iránt megnyilvánuló tevékeny szeretet egyik olyan
kifejez!dési formájává, amely a távoli Rómában székel! császártól a tartományok igazgatására kiküldött proconsulok és legatusok ellen!rzése alatt a korban még megvalósítható lehetett.75 Egy-egy kiemelked!en eredményes versenysportoló  olympiai gy!ztes, de még inkább periodonikés, aki a két
olympiai verseny közötti periodus minden versenyét megnyerte sportágában 
jelent!s mértékben hozzájárult szül!városa hírnevének gyarapításához. Ebben
az összefüggésben elég, ha csak a hajdankor két legkiválóbb atlétájára utalunk.
74 L. pl. Dión Chrys. or. XLIV, 6. Az aranyszájú Dión ebben a beszédében kinyilvánítja polgártársai el!tt, hogy annyira szereti szül!városát, a bithyniai kisvárost, Prusát, hogy Athént, Argost
vagy Spártát, a görögség legels! és leghíresebb városait sem tudná helyette választani. Ezért ragaszkodott  ahogy Démosthenés-életrajza bevezetésében (2. c) írja  Plutarchos is a kis
Chairóneiahoz, mert nem akarta még kisebbé tenni elköltözésével. Hasonló magatartást tanúsított
az Oneirokritika szerz!je, Artemidóros is: III, 66 (235 Pack).
75 Különösen keser" hangon emlékezik meg a hajdani szabadság elvesztésével járó függ!ségr!l Plutarchos. Amikor valamilyen hivatalba lépsz  mondja beszéde közelebbr!l nem ismert
címzettjének, a t!le a közösség életének irányításával kapcsolatos tanácsokat kér! ifjú
Menemachosnak Plutarchos , nem csupán Periklés megfontolásait kell figyelembe venned ... Vigyázz,
Periklés, szabad embereken, görögök felett, Athén polgárain uralkodol ; hanem így is kell szólnod magadban: Te, aki hivatalt viselsz, magad is alattvaló vagy egy polisban, amelyet proconsulok, a Caesar helytartói irányítanak.. (Praec. ger. rei publ. 17 – 813d-e.). Hasonlóképpen szól a polison belüli
karrier-lehet!ségek korlátozott voltáról, közelebbr!l pedig a patrison belül folytatható aktív
politikai tevékenység lehet!ségének tényleges hiányáról Dión Chrysostomos is: %seiteknek még
– fordul Rhodos nagynev" el!deikkel büszkélked! polgáraihoz a valamikor Kr. u. 70 és 75 közé
datálható híres harmincegyedik beszédben, a ,Rhodiakos’-ban a majdani aranyszájú rhétor –
számos lehet!ségük volt arra, hogy megmutassák erényüket: a többiek feletti vezet! szerep megszerzésében, a jogtalanságtól szorongatottak megsegítésében, szövetségesek szerzésében, városok
alapításában, háborús ellenfeleik legy!zésében. Nektek – mondja Rhodos meghallgatására egybesereglett
polgárainak a vándorszónokként ott fellép! prusai Dión – már nincsen meg ezekre a lehet!ségetek. (#62)
Az, amitek még megmaradt – úgy vélem –, az az önmagatok felett való uralkodás, s városotok igazgatása;
hogy tiszteletben részesítsétek az arra érdemest, és ne nyilvánítsátok tetszésteket egyenl! módon a sokaságból bárkinek; a tanácsülések megtartása, és a bíróságokon való ítélkezés; hogy áldozzatok az isteneknek,
és megüljétek az ünnepeket (or. XXXI, 161-162.). Kés!bb, a hajdanvolt Hellas városi közösségei, a
dics! múlt nagy emberei el!tt még nyitva álló nagy lehet!ségekr!l, ill. a jelenkori görögség ezzel
ellentétes, visszavonhatatlanul megváltozott viszonyairól szólva, hasonló következtetésre jut
Dión az or. XLIII, 4-ben is: tote men gar tauta én dynata, nyn d’ heteroi gegonasin hoi kairoi
(akkor még mindez lehetséges volt, ám mások a mai id!k). Szélesebb összefüggésben l. még ehhez
Plut. praec. ger. reip. 16sk. – 813c-f.  a görög városok vezet!rétegének az Imperiumon belüli
valós hatalmi lehet!ségeir!l. Az ott mondottakhoz, egyben kitekintéssel Plutarchos más politikai tárgyú írásaira is, l. C. P. Jones, Plutarch and Rome. Oxford, 1971. 110-121 (Ch. XII: The
Political Treatises; küln. 113; vö. 133.).
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A krotóni Milón76 31 birkózógy!zelmet szerzett a nagy pánhellén versenyeken.
A
hasonlóképpen
legendás
alakká
lett
thasosi
Theogenésnek77
periódusgy!ztesként ökölvívásban huszonkétszer, a pankrationban pedig két
alkalommal illesztették fejére a gy!zelmi koszorút. Mindkett!jük nevét mindenkor a szül!városukra utaló jelz!vel együttesen említették a kortársak, s
ugyancsak így emlékezik meg róluk a kés!bbi hagyomány.
A hellénisztikus korban azután egy-egy neves sportoló olympiai gy!zelme
már a tágabb értelemben vett Hellas valamennyi közösségének együttes sikerét
is jelentette. Így volt ez a korszak egyik kivételesen sokoldalú versenyz!je, a
görögök által lakott egész világban ismert és legy!zhetetlennek tartott ökölvívó,78
Kleitomachos79 esetében is. A boiótiai Thébaiból származó Kleitomachos  legalábbis ezt állítja róla a történetíró Polybios  a görögök dics!ségéért harcolt
ellenfelével, Aristonikosszal, aki az egyik Ptolemaida uralkodó (IV. Ptolemaios
Philopatór) megbízásából, a király hírnevének gyarapítása végett mérk!zött
meg vele.80 A császárság kezdetét!l fogva pedig nem csupán a született hellének, de a hellén kultúrán nevelkedett tágabb közösség egészének sikerét is jelentette egy-egy olympiai gy!zelem. Ebben az összefüggésben elég, ha csak
Joséphos Flavius egy ismert helyére utalunk. Amit Héródés az élisieknek adományozott  jelenti ki a nem zsidó kortársaitól Nagy-nak nevezett Héródés
uralkodói b!kez"ségének magasztalása kapcsán Joséphos , az nem csupán
Görögország kincse volt, hanem az egész világé, ameddig csak az olympiai játékok híre
eljutott (BJ I 21, 12  426§.).81

76 Milónról l. D. MATZ: Greek and Roman Sport. A Dictionary of Athletes and Events from the Eight
Century B.C. to the Third Century A.D. Jefferson-North Carolina-London, 1991. 72-73. M. GOLDEN:
Sport in the Ancient World from A to Z. London-New York, 2004. 103.
77 Theogenésr!l l. D. MATZ: 95-96; M. GOLDEN: 163.
78 Polyb. XXVII 9, 7 [1161]: tés autú doxés epipolazusés kata pasan tén oikumenén.
79 Kleitomachos a 141. Olympiason (Kr. e. 216-ban) pankrationban szerzett koszorút, a következ! Olympias idején (Kr. e. 212-ben) pedig ökölvívásban aratott gy!zelmet: Paus. VI 15, 4-5.
80 Polyb. XXVII 9, 11 [1008]: Kleitomachos men agónizetai
hyper tés tón Hellénón doxés,
Aristonikos de peri tés Ptolemaiu tu basileós. Vö. I. KERTÉSZ: The Integrating Role of Sport in the
Hellenistic World. IN: New Aspects of Sport History. Proceedings of the 9th ISHPES Congress Cologne,
Germany, 2005. Eds. M. Lämmer-E. Martin-Th. Terret. Sankt Augustin, 2007. 446-449.
81 Révay József fordítása. Görögül: [to d Éleiois charisthen  sc. Héródés] u monon koinon tés
Hellados all holés tés oikumenés dóron, eis hén hé doxa tón Olympiasin agónon diikneitai.
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Kiss László

Korai fajelméletek  Kontinuitás vagy diszkontinuitás?

A

dolgozat címe némi magyarázatot kíván. A modern fajelméletek,
tudományos rasszizmusok megjelenése Európában a 19. század
második felében ugyanúgy nem volt el!zmények nélküli, mint a
politikai vagy modern antiszemitizmusé sem. A sztereotípiák, el!ítéletek, vádak zöme ugyanis, a fogalmi apparátus nagy részével együtt, már régen kialakult. Ebben a kontinuitás-diszkontinuitás logikájára épül! sok évszázados folyamatban a meg!rizve megtartás és a továbbfejlesztés mozzanata egyidej"leg
volt jelen. A rasszista antropológia 19. század végi megjelenésekor tehát  írta
Rosemary R. Ruiter - az antijudaizmus faji antiszemitizmussá való átfordításának
alapjait már lefektették a felvilágosodás filozófiájában, amely kés!bb a romantika filozófusaitól kapott támogatást. Úgyhogy a náci antiszemitizmus idején a fajelmélet
új volt, de a gy"lölet sztereotípiái régiek.1
Stephen Jay Gould is úgy látta, hogy a faji el!ítéletek olyan régiek lehetnek,
mint az írott történelem, bár biológiai igazolásuk, amely a veleszületett alacsonyabb rend"ség terhét is rátette a lenézett csoportok vállára, csak a 19. század
második felében jelent meg.2 Csábító lenne az ókortól áttekinteni ezt a sokrét"
folyamatot, de nem tesszük. Els!sorban a faji gondolat néhány korai, 1819. századi megnyilvánulására koncentrálunk. Annál is inkább, mivel a faji szemlélet 
er!s tizennyolcadik századi gyökerekb!l  egy id!ben hajtott ki a tizenkilencedik század
folyamán az összes európai országban. A rasszizmus századunk elejét!l [a 20. századról
van szó  K. L.] fogva hathatós ideológiája volt az imperialista politikának. Bizonyosan
magába szívta és újjáélesztette a faji vélekedés minden régi mozzanatát, de azok önmagukban aligha változhattak volna [ ] ideológiává terebélyesed! rasszizmussá.3
Valóban csak jelezzük, hogy a modern fajelméletek legtávolabbi el!zményei, el!képei már az ókorban megjelentek. Az idegengy"lölet, az idegenellenesség, a másoktól való elhatárolódás, a kirekesztés és a hátrányos megkülönböztetés az ókorban etnocentrikus, a közép- és koraújkorban pedig dönt!en keresztény, vallási alapokon nyugodott. A 18. század és a 19. század els! fele
közbüls!, összeköt! id!szaknak számít a régi és a modern fajelméletek között,
amikor egyidej"leg voltak jelen  akár egy személy gondolkodásában is  régi
és új szemléleti elemek, vonások. Ezt az átmeneti korszakot J. A. de Gobineau
fajok egyenl!tlenségér!l szóló hanyatláselmélete koronázta meg 18531855-

1 RUETER, Rosemary R.: Az antiszemitizmus teológiai gyökerei. IN: KOVÁCS András (szerk.): A
modern antiszemitizmus. Új Mandátum, Budapest, 1999. 113. 114.
2 GOULD, Stephen Jay: Az elméricskélt ember. TYPOTEX, Budapest, 1999. 54.
3 ARENDT, Hannah: A totalitarizmus gyökerei. Európa, Budapest, 1992. 193.  A Politikai filozófiák
enciklopédiája fajelmélet címszavában is az áll, hogy az emberi világ faji értelmezése a 18. században alakult ki. Budapest, Kossuth, 1995. 123. (POLFIZ)
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ben, amely  talán éppen átmenetisége miatt  rendkívüli hatást gyakorolt a 19.
század második felében megjelen! modern fajelméletek, rasszista teóriák kialakulására, gyors elterjedésükre és meger!södésükre. Nem véletlen, hogy áttekintésünket, amelyben f!leg a téma francia vonatkozásaira koncentrálunk,
Gobineau nézeteinek ismertetésével, elemzésével zárjuk.
S nem is csak Gobineau Esszéje el!zte meg Charles Darwin A fajok eredete
(1859) cím", még nagyobb hatású m"vét. A biológiai evolúció tana is el!bb keletkezett, mint a darwinizmus. Az antikvitásból átvett elképzelésekre támaszkodva ugyanis  olvashatjuk Claude Lévi-Straussnál , a 18. században szinte
burjánzottak azok az alapvet! gondolati sémák, melyekr!l kés!bb oly sok vita folyt: Vico
spirálja és az általa leírt három életszakasz már el!revetítette Comte három állapotát
és Condorcet lépcs!fokait. Spencer és Tylor, a társadalmi evolucionizmus elméletének
megalapítói, már az el!tt kidolgozták és közreadták tanaikat, hogy megjelent volna A fajok
eredete, és joggal feltételezhet!, hogy nem olvasták el!tte Darwin munkáját.4
A 19. század század els! felében már rendszeresen használták a nyelvtudományi eredet" indoeurópai, indogermán, árja kifejezéseket, amelyeknek  a negatív vonásokkal felruházott szemita nyelvcsaládhoz tartozókkal szemben  pozitív értékeket és vonásokat tulajdonítottak. Ráadásul az el!bbi nyelvcsoportokat
népcsoportokként is kezdték értelmezni és szembehelyezni a szemitával.5 A következ! állomás az volt, hogy az 1860-as évek közepét!l az ellentétes értékekkel
és törekvésekkel felruházott népcsoportokból  Darwin tudományos követ!i jóvoltából  természettudományos alapra helyezett faji, biológiai, származási kategória lett. Az ún. szociáldarwinisták, a pozitivista szociológia m"vel!i ugyanis a
társadalomtudományokra is alkalmazni kezdték a biológia kutatási eredményeit
és törvényszer"ségeit. Comte, Spencer, Bagehot, Gumplowicz, Ratzenhofer és
mások jóvoltából megtörtént a társadalomtudományok naturalizálása,
átbiologizálása, mivel a társadalmi fejl!dést a biológiai evolúció mintájára fogták
fel. Ezek a zömmel egytényez!s elméletek a létért való küzdelmet összekapcsolták valamilyen elit-, hódítás- vagy konfliktuselmélettel.6
Id!közben megváltozott a zsidó és a zsidóság jelentéstartalma is. A zsidóból szemita, a zsidó népb!l, nemzetb!l faj lett. A 18. század végéig

LÉVI-STRAUSS, Claude: Faj és történelem Napvilág Kiadó, Budapest, 1999. 24.
RUETER: 38.  Wojtilla Gyula szerint az árja fogalom a 18. század végén került be a tudományos szóhasználatba, amikor felfedezték, hogy India !si nyelve, a szanszkrit, rokonságban áll az
iráni nyelvekkel (a göröggel, germánnal, szlávval stb.). A 19. század közepe tájára nagyjából az
indoeurópai (más néven: indogermán) nyelvi közösségbe tartozó népek gy"jt!neve lett.
WOJTILLA Gyula: Kik voltak az árják? História, 1994/8. 3.
6 A szociáldarwinizmusra, szociológiai pozitivizmusra lásd pl. WIATR, Jerzy: A politikai viszonyok szociológiája. Kossuth, Budapest, 1980. 65-71. LUKÁCS György: Az ész trónfosztása. Akadémiai,
Budapest, 1974. 528-541. SZALAI Sándor: Bevezetés a társadalomtudományba. Egyetemi Nyomda,
Budapest, 1948. 37-48. POLFIZ: 451-452.  Az elitelméletek kialakulásának rövid összefoglalását
Kiss Lászlótól lásd: NÉMETH István-KISS László: Az els! évtized új nemzetközi jelenségei. IN:
NÉMETH István (szerk.): A 20. század titkai. Európa (1900-1945). Történelmi olvasókönyv 1. kötet.
Pandora könyvek 19. Eger, Líceum Kiadó, 2009. 14-17.
4
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ugyanis a zsidó  azon túl, hogy már régóta szitokszónak, a pénzkölcsönz!,
uzsorás, keresked! szinonimájának számított  alapvet!en egy konkrét valláshoz vagy népközösséghez tartozó egyént, illetve csoportot jelölt. A század
végét!l viszont szekuláris, tehát a valláshoz egyre kevésbé kötött, világi jelentéstartalmat kapott. Ez közvetlen összefüggésben állt azzal, hogy a liberalizmus, a romantika, a nacionalizmus, a konzervativizmus, a protestáns teológia és az idealista filozófia német képvisel!i (Hegel, Fichte, Marx és mások)
a 19. század els! felében, dönt!en zsidóellenes éllel, a kereszténység (és ez
által a zsidóság) újraértelmezésén fáradoztak. Ennek során a kereszténység
ellenpólusát képez! zsidóság  addigi vallási meghatározottságát megtartva
 antropológiai jelentéstartalmat kapott. Ezzel a zsidó az új, polgári társadalomnak is egyre negatívabb figurája lett, a kereszténység és a zsidóság megkonstruált, ellentétes szellemével együtt.7
A helyzetet egyre áttekinthetetlenebbé tette az alapvet! fogalmak homályos, képlékeny, összemosódó használata. Ráadásul az árja és a szemita kifejezések aktuális politikai töltetet is kaptak, átpolitizálódtak, miközben a faj jelentéstartalma is egyre ködösebbé, megfoghatatlanabbá, többértelm"vé, egyfajta
gumiformulává vált. Biológiai, rasszista megközelítése mellett vallási, rendi,
történelmi, földrajzi, nyelvészeti, kulturális, népi, nemzeti stb. értelmezései is
megmaradtak, s!t ezek kombinációi is megjelentek. S még nem is szóltunk a
liberális, konzervatív, nacionalista, szocialista-kommunista, keresztény, vagy
hatalmi-politikai, kolonialista magyarázatokról.8
Nyomatékosan hangsúlyozni kell tehát, hogy az emberek és embercsoportok alá- és fölérendeltségének bizonyítására nemcsak biológiai alapú, rasszista
elméletek születtek, noha a 19. század végére leginkább ezek er!södtek meg. A
fajelméletek rasszista változatai többnyire olyan örökl!désre hivatkozó teóriák
voltak, amelyek az emberfajták értékbeli egyenl!tlenségét, a fels!bbrend"nek
kikiáltott fajták, népek, nemzetek, csoport(ok) uralmát biológiai különbségekkel magyarázták, amelyeknek örökletes értékkülönbségeket tulajdonítottak. A
rasszizmus azt jelenti  írja Antony Giddens -, hogy hamis okfejtéssel öröklött személyiségjegyeket vagy viselkedési jellegzetességeket tulajdonítunk egy bizonyos fizikai
küls!vel rendelkez! embercsoportnak. A rasszista pedig olyasvalaki, aki meggy!z!déssel
vallja, hogy bizonyos fizikai jegyekkel rendelkez! emberek állítólagos fels!bb- vagy alacsonyabb rend"sége biológiailag magyarázható.9
Magán az európai fehér fajon, s!t, az északi, germán, árja fajon belül is állandó küzdelem folyt az els!ségért. Azt is látni kell, hogy a fajelméletek között

7 RÜRUP, Reinhard  NIPPERDAY, Thomas: Antiszemitizmus. Egy fogalom keletkezése, funkciója
és története. IN: A modern antiszemitizmus, 39. Sokkal részletesebben tárgyalja a témát KATZ, Jakov:
Az el!ítélett!l a tömeggyilkosságig c. könyvének több fejezete. Osiris, Budapest, 2001.
8 A faji nemzet egyik meghatározása szerint a nemzet a közös származású, egy fajhoz tartozó
emberek közössége, nem más, mint a politikai öntudatra ébredt faj.
9 Antony GIDDENS: Szociológia. Osiris, Budapest, 2003. 259.
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 nem túl nagy számban ugyan, de  léteztek nem zsidóellenes, nem szlávellenes jelleg"ek is. Sokak szerint Gobineau nem volt antiszemita.10 Ez az állítás,
amelyre még visszatérünk, legfeljebb csak részben helytálló. Az viszont tény,
hogy az angol Gobineaunak titulált Robert Knox Emberi rasszok cím" könyvében
(1850) az árjának tekintett szász és szláv rassz fels!bbrend"ségét hangoztatta,
ami egyáltalán nem zárta ki nála a zsidók alacsonyabb rend"ségét.11
Végül, ami tanulmányunk közvetlen motivációját illeti, már régóta foglalkozunk  részben a kutatás szintjén is  a 1719. századi egyetemes történelemmel, annak eszmetörténeti vonatkozásaival, valamint a nemzeti kérdés és a
zsidókérdés, antiszemitizmus problémáival. A mostani jeles esemény kapcsán
láttuk elérkezettnek az id!t arra, hogy néhány  korai fajelméletekkel kapcsolatos  gondolatunkat írott formába is öntsük, persze a teljesség igénye nélkül.
Ezzel szeretnénk köszönteni a kedves kollégát, a 80. születésnapját ünnepl!
Vadász Sándort, aki nemcsak a modern francia történelemnek, hanem a hosszú
#9. század eszmetörténetének is kiváló oktatója és kutatója.
Etnocentrikus és vallási gyökerek
Nem akarjuk eltúlozni, de lebecsülni sem, az évszázadokon és történelmi
korokon átível! folytonosságot a régi és az új fajelméletek között. Osztjuk A.
Giddens álláspontját: Noha a faj modern fogalom, faji el!ítéletek és ellentétek széles
körben el!fordultak az emberi történelem során.12 John Lukacs is hasonlóan vélekedik az 1870 táján megjelen! antiszemitizmus el!zményeir!l. Idézzük: Azt
megel!z!en közel kétezer esztendeig judeofóbiáról beszélhetünk, de antiszemitizmusról
nem. Az antijudaizmus hosszú ideig inkább vallási, mintsem faji forrásból eredt, onnan
keresett igazolást.13
Az ókori judeofóbia és idegenellenesség gyökere a xenofóbiával (!si idegengy"lölettel) összefonódó, már említett etnocentrizmus volt. Az
etnocentrikus csoportkép és csoporttudat  dióhéjban összefoglalva  a saját
csoport (a mi-csoport) és az idegen csoportok (az !k-csoportok) merev szembeállítására épült. A mi-csoporthoz tartozás els!sorban a közös származáson, a
rokoni, vérségi kötelékeken nyugodott, érzelmileg túlf"tött és er!sen elfogult
volt minden iránt, ami a miénk. A saját csoport értékei, törekvései, étkezési,
öltözködési és egyéb szokásai, nyelve vagy vallása tehát feltétlenül pozitívak, a
legjobbak voltak. Ehhez képest az idegen csoportok bármiféle értéke, szokása

Lásd pl.: POLFIZ: 124.
POLFIZ: 124. The Races of Men: a Fragment by Robert Knox. Philadelphia, Lea and Blanchard.
1850. Különösen érdekes a szláv fajjal (The Slavonian Race) foglalkozó IX. fejezet: 236-243. A könyv
elektronikus
változatát,
amelyre
hivatkoztunk,
Lásd:http://books.google.hu/
books?id=XwQXAAAAYAAJ&dq=robert+knox+the+races+of+men&printsec=frontcover&source
[2010. 01. 10.]
12 GIDDENS: 259.
13 LUKACS, John: Demokrácia és populizmus. Félelem és gy"lölet. Európa, Budapest, 2008. 43.
10
11

288

Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves, ELTE, Budapest, 2010

vagy jó szándékú törekvése más volt, s mint ilyen, kevésbé értékes, gyanús
vagy egyenesen alantas színben t"nt fel. Ez a szemlélet tehát tele volt idegenkedéssel, leegyszer"sítéssel, félreért(elmez)éssel, bizalmatlansággal, általánosítással, el!ítélettel és sztereotípiával. Minden ókori nép így vélekedett magáról
és környezetér!l, beleértve a zsidókat is.14
Csupán egyetlen példával élve, az i.e. 5. század közepén Hérodotosz így írta
le az egyiptomiak viszonyát a görög idegenekhez (akik megették az általuk
szentként tisztelt állatokat is): [ ] egyiptomi ember vagy asszony nem csókolna
meg görögöt a száján, sem görög embernek kését, nyársvasát vagy üstjét nem használná, sem nem ízlelné meg tiszta bikának a húsát sem, melyet görög késsel vágtak szét.15
Az etnocentrizmus a kés!bbi korokban is tovább élt. Beépült a modern nemzeti
tudatokba, a nacionalista szemléletbe és ideológiába.
Már ismerjük, hogy a középkori, koraújkori idegen- és zsidóellenességnek 
etnocentrikus töltetük mellett  alapvet!en vallási, keresztény indítékai voltak.
Jól mutatják ezt Európában a reformáció és az ellenreformáció véres küzdelmei, a vallásháborúk id!szakának pusztító eseményei vagy a  keresztény társadalmak peremére szorított, korlátozó, tiltó és jogfosztó intézkedésekkel pária-helyzetbe, gettókba kényszerített, szörny" vádakkal illetett, Krisztusgyilkosoknak titulált  zsidóság európai kálváriája.16 Az Újvilágban, a mesés
Indiákon hódító-térít! spanyol és portugál katolikus conquistadorok is Jézus
Krisztus nevében terjesztették az igét, és pusztították a vadaknak tekintett
benszülötteket.
Annak viszont, ami a reconquista befejezésekor, a 15. század végén Spanyolországban a moriszkókkal (katolikus hitre áttért arabokkal) és a zsidókkal
történt, elemz!k szerint már nemcsak vallási indítéka volt. John Lukacs úgy
látja, hogy az antijudaizmus évszázadokon át inkább vallási, mint faji forrásban
keresett és talált igazolást, de nem mindig és nem egészen. A spanyolországi
judeofóbia ugyanis vallási elvekre támaszkodott, de a gyakorlatban sokszor faji jelleget is vizsgált.17 A katolikus hitre csupán színleg áttért mórok és zsidók felkutatására, az eretnekek felel!sségre vonására 1483-ban felállított inkvizíció tevékenysége  írta Makai György , egyel!re vallási és nem faji alapon történt, bár
lassan kezdett gyökeret verni a zsidó összeesküvés mítosza, - megkezd!dött az átmenet a felekezeti gy"löletb!l a faji gy"löletbe.18 Paul Johnson egyenesen úgy látja,

14 Az etnocentrizmus lényegére lásd CSEPELI György összefoglalását: El!ítélet és antiszemitizmus. Jószöveg, Budapest, 1998. 13-37. Más kutatókhoz hasonlóan Csepeli is G. W. ALLPORT klaszszikus monográfiájából indult ki: Az el!ítélet. Gondolat, Budapest, 1977.
15 Idézi KÁKOSY László: Egyiptomiak és más népek. História, 1987/1. 5.
16 Erre vonatkozóan lásd Paul JOHNSON: A kereszténység története. Európa, Budapest, 2005.
353-436. KARÁDY Viktor: Zsidóság Európában a modern korban. Új Mandátum, Budapest, 2000. II.
fejezet, 39-86. PREPUK Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a #9-20. században. Csokonai,
Debrecen, 1997. 16-19.
17 LUKACS: 43.
18 MAKAI György: Fajelmélet  fajüldözés. Kozmosz Könyvek, Budapest, 1977. 48.
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hogy a vértisztaság (limpieza de sangre), illetve a bevezetett vértisztasági törvények érvényesítése érdekében Torquemada alatt az inkvizíció m"ködése összekeverte a faji és a vallási tisztaság egymástól elméletileg független fogalmait.19
Az inkvizíció szabályos fajkutatást végzett azoknak az áttérteknek,
újkeresztényeknek (conversos) a felkutatására, akik titokban továbbra is
judaizáltak. Ezeket megvet!en disznóknak (marranos) nevezték. 1586-ban írta
egy ferences barát a következ! sorokat: Spanyolországban az istenkáromlónál,
tolvajnál, csavargónál, házasságtör!nél, szentségtör!nél csak az a nagyobb b"nös, aki
zsidó származású, még akkor is, ha !sei már két- vagy háromszáz esztendeje áttértek a
szent katolikus hitre.20 Száz évvel kés!bb $rszem a zsidók ellen cím" m"vében
Francisco de Torrejoncillo prédikátor szerint eredend! b"nnek számított a keresztények és Krisztus ellenségének lenni. Idézzük: nem szükséges az, hogy valakinek apja és anyja is zsidó legyen; egy szül! is elégséges; [ ] mi több, egynegyed,
s!t még egynyolcad rész is. S!t napjainkban a Szent Inkvizíció felfedte, hogy még a huszonegyedik generáció (600 év!) esetében is el!fordult a judaizálás.21
A vallásalapító Luther Márton a német reformáció kezdetén, 1523-ban még
elítélte a zsidóüldözést, rokonszenvezett a zsidókkal, mondván, hogy Jézus is
zsidónak született. Abban bízott, hogy egy részüket sikerül maga mögé állítania. Nem sikerült. 1543-ban már kíméletlen zsidóüldözésre szólított fel. A zsidókról és hazugságaikról cím" m"vében a kérdést így tette fel: Mit tegyünk mi
keresztények ezzel az átkozott, elvetett zsidó fajjal? Nem késlekedett a válasszal:
El!ször is zsinagógáikat fel kéne gyújtani [ ]. Másodszor: hasonlóképpen be kellene
hatolni otthonaikba és szétzúzni azokat [ ]. Harmadszor: meg kellene fosztani !ket
imakönyveikt!l és Talmudjaiktól [ ]. Negyedszer: a rabbikat halálbüntetés terhe mellett meg kellene fenyegetni, hogy ne tanítsanak többé [ ]. Ötödször: az útlevelet és
mindenféle utazási privilégiumot teljesen meg kellene vonni a zsidóktól [ ]. Hatodszor: meg kellene tiltani számukra az uzsorát [ ]. Hetedszer: az egészséges és er!s zsidó férfiak és n!k [ ] véres verejtékkel keressék meg mindennapi kenyerüket [ ]. Ki
kellene szorítanunk ezeket a csibész léh"t!ket rendszerünkb!l [ ]. Végül azt kérte a
fejedelmekt!l és az el!kel!ségekt!l, hogy találjanak ki valamit, hogy végre meg
lehessen szabadulni ett!l az elviselhetetlen ördögi tehert!l  a zsidóktól.22
A francia felvilágosult filozófusok ellentmondásos álláspontja
Luther zsidókhoz való viszonya tehát meglehet!sen ellentmondásos volt.
Azt hinné az ember, hogy a francia felvilágosodás filozófusai, Voltaire-rel az
élükön, amikor a ráció, az ész és az értelem nevében harcot indítottak a  római
katolikus egyház és a keresztény vallás által közvetített  dogmatikus szemlélet

JOHNSON: 406.
MAKAI: 49.
21 Uo.  A Centinela contra judios puesta en la torre de la Iglesia de Dios cím" könyv 1674-ben jelent
meg. Ezt követ!en többször is kiadták.
22 Idézi BROWN, Michael L.: Kezeink vérrel mocskolva. Budapest, 1993. 38-39.
19
20
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és gondolkodás, a középkori sötétség és a tekintélyelv"ség ellen, a zsidók, a
rabszolgák, a n!k stb. szószólóiként léptek fel. Nem így történt, mivel álláspontjukat számos ellentmondás, kett!sség jellemezte.
A felvilágosodás eszmerendszere ugyanis, eltér!en a korábbi évszázadok isteni elrendelésre épül! keresztény szemléletét!l, a természetjog talajára helyezkedett. Olyan új ember- és társadalom felfogást érvényesített, amely  már
a vallási tolerancia gondolatával is  kikezdte a zárt vallási rendszerek mindenhatóságát. A természetjogra épül! elvont, egyetemes emberfogalom az
egyik oldalon minden ember, az emberi nem eredend! egyenl!ségét hangoztatta. Ez a zsidók, a rabszolgák, a n!k vagy a röghöz kötött jobbágyparasztok,
mint egyének felszabadítását ugyanúgy magában foglalta, mint a zsidó- és a
n!i emancipáció, illetve a rabszolga- vagy a jobbágyfelszabadítás lehet!ségét is.
A másik oldalon viszont ez az elvont néz!pont nem volt alkalmas a történetileg kialakult emberi közösségek, valamint a rájuk rakódott konkrét el!ítéletek,
sztereotípiák és egyéb negatív nézetek feloldására. Ily módon tehát tovább élt a
zsidóság, mint vallási-népi közösség negatív megítélése, akárcsak a keresztény
antijudaizmus számos más hagyománya is. A felvilágosult filozófusok ellentmondásos értékelései tehát jórészt ezekb!l fakadtak.
Ezeket az ellentmondásokat feler!sítette a kereszténységet és a judaizmust
egyaránt érint! felvilágosult valláskritika. Mivel a judaizmus a kereszténység
gyökerének számított, a zsidó vallási konzervativizmus könyörtelen bírálata
Voltaire, Diderot vagy Holbach részér!l a keresztény dogmatizmus kritikájával
is járt, és fordítva. A cél eléréséhez csökkenteni kellett a zsidó nép jelent!ségét,
kultúrájának értékét, gúnyolódni lehetett a zsidók jellemén, szent könyvein,
reménytelen álmaikon, alaptalan büszkeségükön és kiválasztottság hitükön.
Ennek során azonban még a deista valláskritikusok sem tudtak, nem is nagyon
akartak szakítani a keresztény morállal, a zsidók hagyományos antijudaista
megítélésével. Voltaire zsidóképe is a keresztény gondolatvilágban gyökerezett: elzárkózóak és ellenségesek gy"lölt környezetükkel szemben, ugyanakkor
önfeláldozóak a társaik iránt; vallásuk, nyelvük, szokásaik idegenek; az üzlet,
az uzsora, a pénz, a becstelen kereskedelem élteti !ket, amelyek kedvéért bárkit
elárulnak stb.23
Ezek között a régi antijudaista érvek között újak is felt"ntek. Ilyen volt például a zsidó kulturális elkülönülés és partikularizmus  univerzális értékekkel
szemben álló  ostorozása, valamint azon állítás, hogy az európai modern államokon belül öntörvény" politikai közösségeket alkotnak, állam az államban élnek. A lényeg tehát az, hogy a felvilágosult valláskritika nemcsak a zsidó vallás reformjának, a zsidó felvilágosodásnak nyitott utat, hanem a zsidóellenesség új típusának megteremtésével a gy"lölt zsidó iránti el!ítéletek átörökítésének és megújításának is. Egy-két nemzedék múlva a judaizmus bírálata

23

KATZ: 70-71. MAKAI: 94-95.
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fontos eszközzé vált a zsidó emancipációt ellenz!k kezében. Újabb fegyvereket
és argumentumokat nyújtott az 1870-es években elinduló antiszemita mozgalmak számára.24
A francia felvilágosodás kiválóságai  élükön Voltaire-rel, aki egy rabszolgakeresked! társaságba is betársult  a rabszolgaság intézményéhez is ellentmondásosan viszonyultak. Egyrészt felemelték szavukat a rabszolgákkal való kegyetlen bánásmód ellen. Voltaire h!sei a Candideban (1759) Suriname holland gyarmatra is eljutottak. Egy megcsonkított rabszolga szájába adta a saját gondolatait:
A kutyák, a majmok s a papagájok ezerszer boldogabbak, mint mi vagyunk. Azok a holland fétisek, akik megkereszteltek engem, minden vasárnap azt mondják, hogy Ádám
gyermekei vagyunk, mind, feketék és fehérek. Én nem vagyok !skutató, de ha ezek a prédikálók csakugyan igazat mondanak, akkor mindnyájan rokonok, édes unokatestvérek vagyunk. Ezek után, mondja csak, lehet-e gyalázatosabban bánni a közeli rokonokkal?25
Másrészt viszont a rabszolgaság intézménye ellen ugyanúgy nem volt kifogása,
mint ahogy a rendi és az osztályhierarchia ellen sem. Az el!bbi idézetb!l az is
látható, hogy Voltaire  a lentebb ismertetett  poligenizmus híve volt. Ennek jegyében kiállt az él!lények hierarchiája és az európai ember fels!bbrend"sége
mellett. Metafizikai értekezésében (1734) ezt így fogalmazta meg: A négereknél magasabb rend"eknek tekintem !ket [az európaiakat], mint ahogy a négerek magasabb rend"ek a majmoknál, azok pedig az osztrigáknál.26
18. századi természettudósok az emberi nemr!l
Voltaire nézetei kora természettudományos eredményeit tükrözték, amelyeknek kiemelked! foglalata a nagy francia Enciklopédia volt. A 18. század
tudósainak nagy része szakítani igyekezett a keresztény világnézettel és a bibliai magyarázatokkal, ami már önmagában is hatalmas el!relépésnek számított.
Már a 17. századi természetbúvárok is azon fáradoztak, hogy olyan  mesterséges vagy természetes  rendszert állítsanak fel, amelybe a növényi, állati és
emberi világ egyaránt besorolható. A természet sikeres rendszerezésével és a
kategóriák hierarchiába állításával azonban egészen a svéd Carl von Linné
(17071778) Rendszertanáig (Systema Naturae, 1735) várni kellett.
Linné rendszerében az egyedek az osztályok (classis)  rendek (ordo) 
nem, nemzetség (genus)  faj (species)  alfajok (subspecies)  fajták és változatok (varietas) sorozatba illeszkedtek. Másik nagy horderej" újítása a kett!s nevezéktan bevezetése volt 1753-ban. Minden növénynek és állatnak kett!s nevet
adott. Az egyik a faját jelölte, a másik pedig a nemét. Linné a fajok állandóságának elve alapján állt, ami a bibliai teremtéstörténet elfogadását jelentette. A
világ 6 napos teremtése óta tehát a természetben nincs folytonosság, változás.

Az elmondottakra b!vebben lásd: PREPUK: 38-39. KARÁDY: 85-86. KATZ: 41-42.
VOLTAIRE: Candide vagy az optimizmus. (Ford. Gyergyai Albert) Diák- és Házikönyvtár 38.
Populart Füzetek, Interpopulart Könyvkiadó, Budapest, é. n. 55.
26 MAKAI: 92-93.
24
25

292

Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves, ELTE, Budapest, 2010

Az emberek világában  amelyet már az állatvilághoz kötött!  Linné Rendszertana az eml!sök osztályán és a f!eml!sök rendjén belül (ide sorolta a csimpánzt is az emberéhez hasonló testfelépítése miatt) a homo sapiensnek  az akkor ismert kontinenseknek megfelel!en  négy hierarchikus fajtáját különböztette meg, alapvet!en a földrajzi elhelyezkedés és a b!rszín alapján. A fehér európai ember eszes, találékony, vérmes stb. és a törvények kormányozzák. A r!t
amerikai a szokások rabja, sorsával elégedett, de szabadságszeret! és hirtelen
haragú. A fakó sárga ázsiait a véleményei vezérlik, melankolikus, g!gös és
kapzsi. A fekete néger viszont gazdái önkényes akaratának engedelmeskedik,
flegmatikus, ravasz, lusta és hanyag. Kés!bb, az újabb felfedez!utak kapcsán,
további két variációt vezetett be: a vademberekét, valamint a hottentottákét,
illetve patagóniaiakét.27 Ez a csoportosítás Linnét a faj- és rasszfogalom korai
úttör!i közé emeli.
Georges-Louis Leclerc Buffon (17071788) nem fogadta el Linné fejl!dést és
változékonyságot nem ismer! rendszerét, és óvatosan felvetette a fajok változékonyságának, átalakulásának a gondolatát. Szerinte ugyanis a fajok és a fajok
száma nem változatlan. Az ember természetrajza cím" m"vében a faj fogalmába
bevezette a közös szaporodóképességet. Ett!l kezdve a fajt egymással szaporodni és termékeny utódokat létrehozni képes egyedek alkotják. Linnével
szemben úgy látta, hogy kezdetben egyetlen egységes emberi nem (faj) volt,
amelynek a változások során különböz! variánsai alakultak ki. Ezek közül a
fehér európai ember a legsikerültebb. Hozzá képest a többi degenerálódott, elkorcsosult. Legalacsonyabb rend"ek  hasonló, csúnya kinézetük alapján  a
lappok, tatárok és a grönlandiak (eszkimók), akik nemcsak csúnyák, hanem
kistermet"ek, ostobák, közönséges erkölcs"ek stb. is.28
A monogenizmus hívének számító német J. M. Blumenbach (17521840) európai, amerikai, ázsiai és afrikai koponyák méretei alapján határozta meg az
embertípusokat. Mivel az összes megvizsgált koponya közül a fehér emberekét, azokon belül pedig a kaukázusiakét tartotta a legszebbeknek, legarányosabbaknak, bevezette a kaukázusi rassz fogalmát. A fehér ember koponyájától
szerinte  degeneráció révén  az amerikai indiánok az egyik irányba, a malájok és az afrikaiak pedig a másik irányba tértek el. Az általánosan elfogadott
tipológiának megfelel!en a négy rassz (kaukázusi, mongol, etióp, amerikai)
mellé felvett egy ötödiket is, a malájt. Kutatási eredményeivel ! is hozzájárult
ahhoz, hogy meggyökeresedett a rasszok hierarchiájának gondolata.29

27 Linnére lásd BENEDEK István: A tudás útja. Budapest, Magyar Könyvklub, 1994. 217-219.
MAKAI: 111-112. SZABÓ T. Attila: Carolus Linnaeus (#707-#778), a Linné-Emlékév (2007) és a
bioinformatika kezdetei. Magyar Tudomány, 2008/8. 952. VÁCZY Kálmán: Carl Linné (#707-#778) a
természet rendszerez!je. Vallomásai m"veir!l. Kolozsvár, Stúdium Könyvkiadó, 1997.
28 Ez utóbbi besorolást és jellemzést lásd: MAKAI: 112-113.
29 Evolúció és rasszizmus. Lásd: http://xenia.sote.hu/~torlasz/biol-mernok/ evolucio/ rasszizmus.html [2009. 12. 18.] GURKA Dezs!: A rassz fogalma körüli vita. mint a göttingai tradíció és a kanti
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Az ismertetett példákból is látható, hogy a 18. századi természettudományos gondolkodásban az emberi nem kialakulásának két alapvet! magyarázata
alakult ki: a monogenista és a poligenista. Az el!bbi az Ószövetségre támaszkodott. Azt tartotta, hogy minden ember egy t!r!l fakad, az !sszül!kt!l,
Ádámtól és Évától származik. Mivel azonban nem adott kell! magyarázatot az
egységes emberi nem rasszbeli sokszín"ségére, amelyben a 18. században oly
sokan hittek, a leromlás vagy elkorcsosulás elméletével egészült ki. Az emberfajták az édeni tökéletességhez képest  f!leg éghajlati és természetföldrajzi tényez!k hatására  különböz! mértékben romlottak le: a fehérek a legkevésbé, a
feketék a legjobban. Egyesek úgy ítélték meg, hogy ez a leromlás már nem viszszafordítható. Mások bíztak a visszafordíthatóságban, vagyis abban, hogy
megfelel! éghajlati körülmények hatására például az afrikai környezetükb!l
tartósan kiszakadt észak-amerikai feketék is fehérekké válnak majd.30 Diderot
err!l így vélekedett: Eredetileg tehát csak egy emberfajta létezett, amely elszaporodva és az egész földön elterjedve id!vel létrehozta az általunk említett összes változatot;
ezek a változatok id!vel el is t"nnének, ha feltételezhetn!k, hogy a népek hirtelen helyet
változtatnak, és egyesek  akár szükségb!l, akár önként  ugyanazon okok hatása alá
kerülhetnek, amelyek azokra a népekre hatottak, kiknek vidékeit elfoglalják .31
A poligenizmus képvisel!i nem a Szentírásból indultak ki, amikor azt állították, hogy az emberi nem a világ különböz! részein nem egy id!ben alakult ki.
Már kezdetben is eltér! fejlettség" és adottságú csoportok léteztek, amelyek tehát  élükön a fehérekkel, legalul a feketékkel  nem lehetnek egyenl!k egymással. Thomas Jefferson puszta gyanúként vetette fel, hogy: a feketék, akár eleve külön fajt jelentettek, akár az id!k során és a körülmények hatására váltak különböz!vé, alacsonyabb rend"ek a fehéreknél mind testi, mind szellemi adottságaikat tekintve.32
Összegezve az eddigieket, megállapítható, hogy a korai fajelméletek kialakulása és fejl!dése a földrajzi felfedezésekkel, a gyarmatosítással, újabb és
újabb területek, eltér! népek, kultúrák és szokások megismerésével közvetlen
összefüggésben volt. A 18. század m"velt emberei növekv! érdekl!déssel fordultak az Európán kívüli idegen, barbár népek felé, amelyet legplasztikusabban a század talán leghíresebb alkotása, a Perzsa levelek mutatott. A m"velt társaság kedvenc olvasmányai az úti beszámolók voltak. Ezek az események jelent!s hatást gyakoroltak a 18. századi természettudósok, nyelvészek és filozófusok vademberekkel kapcsolatos gondolkodására is. Ezek a tudósok, ha különböz! nézeteket vallottak is, egy dologban többnyire egyetértettek: a rasszok

filozófia kapcsolódási pontja. Magyar Filozófiai Szemle, 2003/4. Internetes változata
http://www.epa.hu/00100/00186/00016/gurka0304.html [2009. 12. 18.]
30 GOULD: 61.
31 MAKAI: 106.
32 GOULD: 56.  A poligenista David Hume is támogatta a nem fehér rasszok veleszületett
egyenl!tlenségét: Hajlok arra a feltételezésre, hogy a négerek, és általában minden más emberi faj (mert
4-5 különböz! típus létezik) a természet törvénye szerint alacsonyabb rend"ek a fehéreknél. A fehéren kívül nem volt más civilizált nemzet, sem pedig cselekedetei vagy gondolatai alapján kiemelked! egyéniség.
Uo. 63.
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egyenl!tlenségében, a fehér faj fels!bbrend"ségében. Úgy látták, hogy a tatárok, az eszkimók vagy a négerek már eleve tudatában vannak önnön alsóbbrend"ségüknek, ami magában foglalta az alávetettség elfogadását és a fehéreknek való engedelmességet is.33
Hódításelméletre épül! korai fajelméletek
Az emberi nemen, az európai fehér fajon vagy az egyes államokon belüli
rendi, illetve osztályjelleg" egyenl!tlenségeknek a 18. században elvontabb és
konkrétabb magyarázatai egyaránt születtek. Az egyenl!ség tehát  olvashatjuk
Voltaire Filozófiai ábécéje egyenl!ség címszavában  a világ legtermészetesebb és
egyszersmind leglehetetlenebb dolga.34 Így folytatta: földgolyónkon lehetetlen, hogy
a társadalomban él! emberek ne tagolódjanak két osztályra, az elnyomók és elnyomottak
osztályába; a két osztály további ezer rétegre oszlik, s ezeknek a rétegeknek is különféle
árnyalataik vannak. Nem minden elnyomott tökéletesen boldogtalan. Többségük eleve
beleszületett állapotába, s a szüntelen munka nem engedi, hogy túlságosan átérezze
helyzetét; amikor mégis átérzi, háborúk robbannak ki [ ]. Mindezek a háborúk el!bbutóbb a nép leigázásával végz!dnek [...]; egy államban, mondom, mert két nemzet között más a helyzet. Az a nemzet, amelyik jobban forgatja a fegyvert, mindig is le fogja
igázni azt, amelynek több az aranya, de kevesebb a bátorsága.35
Voltaire egy rövid gondolatmeneten belül is keveri az osztály, a (dolgozói)
rétegek, a nép és a nemzet kifejezéseket, amelyek közül az osztály és a nép akár
a rend szinonimájaként is felfogható. Megjelenik a hódítás, a leigázás gondolata is, s ez nem véletlen. A 18. században a kiváltságos rendek, élükön az arisztokráciával és a nemességgel, szerte Európában, privilegizált helyzetük alátámasztására vagy gyengül! pozícióik védelmére  az alávetett, dolgozó osztályokkal, rétegekkel, de akár a f!hatalommal vagy az idegenekkel szemben is 
el!szeretettel támaszkodtak különféle hódításelméletekre. Ezeknek számos változata alakult ki Angliától Oroszországig: az angol normann elmélet, a svéd
nordizmus, a lengyel szarmatizmus, a magyar alávetési elmélet vagy a varég
elmélet Oroszországban.
A 1718. században élte reneszánszát Lengyelországban a (régebbi eredet")
szarmatizmus. Ennek a sajátos köznemesi származáselméletnek több rétege is
volt. A f!úri, mágnás családok eredetüket a rómaiakhoz kapcsolták. Erre válaszul, a nemesség túlnyomó részét és az összlakosság közel 10%-át kitev! kis- és
középnemesség, a szlachta, a  rómaiakkal eredményesen dacoló és a térségben

33 Ennek kapcsán Diderot a következ! szavakat adta a tahiti Orou szájába: Mi ugyan izmosabbak és egészségesebbek vagyunk, mint ti, de rögtön felismertük, hogy az értelem terén felülmúltok bennünket,
és azonnal ki is szemeltünk néhányat a legszebb asszonyaink és leányaink közül, hogy befogadják a miénknél
jobb faj magvát. MAKAI: 113.
34 VOLTAIRE: Filozófiai ábécé. Kossuth, Budapest, 1996. 61. (FILABC)
35 FILABC: 61.
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él! szlávokat meghódító, Don-menti  szarmatákat tette meg !seinek. (A litván
nemesek is egy területükön letelepedett római lovagtól eredeztették magukat.)
Ez az ideológia alkalmasnak látszott a valóságban soketnikumú, de magát talán éppen emiatt tiszta etnikumúnak látni akaró szlachta integrálására, különállásának hangsúlyozására. A szarmata hagyomány nevében a (meghódított
szlávokból, rabszolgákból, foglyokból és idegenekb!l) kialakult falusi és városi
lakosságtól ugyanúgy igyekeztek elszigetel!dni, mint a külföldi hatásoktól. Ez a
gondolkodásmód a növekv! mágnásnemesi ellentét csökkentését is szolgálta. A
svédországi nordizmushoz hasonlóan a szarmataságnak expanziós célja, a nemességnek pedig jókora történelmi küldetéstudata és idegenellenessége is volt.
Gy"lölték Moszkvát, amit tehát le kell gy!zni, gúnyolták a németeket, a franciákat és általában az idegeneket, akikt!l a legjobbnak tartott régi lengyel törvények, szokások, erkölcsök és jellem védelmében el kell különülni. A fels!bbrend" lengyel szarmata ugyanis minden más népt!l különbözik: Sz"z Mária kegyeltje, a kereszténység véd!bástyája, szabadság- és igazságszeret!, !szinte,
vendégszeret! stb. A lengyel állam megsz"nése után, a 19. század els! felében
jórészt ebb!l az ideológiából fejl!dött tovább a lengyel messianizmus, a Jézushoz
hasonlóan megfeszített lengyelek történelmi küldetéstudata Európában.36
A lengyel szarmatizmushoz hasonlóan a magyar feudális nemesi nemzetszemléletnek is szerves része volt a hódításelmélet, amelyet a  szláv/szlovák
tudatú papok által a 18. században kitalált  vendégszeret! fogadtatásról szóló
teóriával állítottak szembe. Ez utóbbi szerint Árpád magyarjai nem meghódították a Kárpát-medencében már itt él! szlávokat. Ellenkez!leg, a szlávok vendégszeret! módon befogadták !ket, egyenjogú félként szerz!dést kötöttek a
magyarokkal, és ez által partnereikké váltak a közös hazában. Az 1840-es évekre megszilárdult magyar liberális nemzetfelfogásnak is fontos része maradt az
alávetési vagy hódításelmélet, amelyet Edvi Illés Pál a következ!képpen fogalmazott meg. Az Ázsiából érkez! magyarok az itt talált lakosokat hadi er!vel
meghódították, és vagy odább nyomták a kárpáti hegyek völgyek közé, magok pedig
barmaikkal a szép róna legel!ket elfoglalván; vagy rab-szolgáikká tették !ket [ ]. A
hódítók szerinte mind nemesek voltak! De laktak köztük számos rabszolgák [ ].
A rabszolgák (sklávok) ollyan emberek voltak, kiket vagy hadban fogtak el [ ], vagy
pénzen vásároltak meg.37

36 A fentiekre lásd KOVÁCS Endre. Magyarok és lengyelek a történelem sodrában. Gondolat, Budapest, 1973. 200-203. SZOKOLAY Katalin: Lengyelország története. Balassi, Budapest, 1996. 51.
TOPOLSKY, Jerzy: Lengyelország története. Gondolat, Budapest, 1989. 159-160. DAVIES, Norman:
Lengyelország története. Osiris, Budapest, 2006. 174.
37 EDVI ILLÉS Pál: Els! oktatásra szolgáló kézikönyv vagyis a legszükségesebb tudományok összessége.
Buda, 1838. Második, javított és b!vített kiadás, 92-93., 118. - A szláv/szlovák befogadási elméletre
és a magyar nemzetfelfogásra, benne a hódításelméletre legújabban lásd KISS László: A szlovák
nemzeti tudat születése. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXII. Szerkesztette: GEBEI Sándor. Eger, 2005. 12-13. KISS László: A magyarok szlovákokról alkotott képe a reformkorban. IN: A közös történelem vitás kérdései. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom.
XXXVI. Szerkesztették: KISS László és Imrich NAGY. Eger, 2009. 113-121.
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Az egyik legnagyobb hatású hódításelméletet mégis egy francia f!nemes dolgozta ki a 18. század elején. Henri de Boulainvilliers grófról (16581722), a
poligenizmus képvisel!jér!l van szó, akinek a francia nemesség eredetér!l szóló
történeti, kritikai és politikai jelleg" m"ve (1727), akárcsak a többi is, csak a halála
után jelent meg tisztel!i jóvoltából.38 # volt az els!, aki azt vallotta, hogy a francia
társadalom tulajdonképpen két eltér! eredet" és helyzet" népb!l áll.39 Egyrészt az
északi, germán eredet", barbár frank hódítókból, akiknek utódai a francia nemesek. Másrészt az általuk meghódított gallok leszármazottaiból, akik a harmadik
rendet alkotják. A hódítás örök jogán  ugyanis mindig az er!sebb követelhet engedelmességet  a frankok a gallokra er!ltették törvényeiket, elvették földjeiket stb.
Boulainvilliers ezzel indokolta a 18. századi francia nemesi rend kiváltságos, uralkodó helyzetét. Hannah Aredt szerint: Franciaország !slakóit a modern értelemben
vett bennszülötteknek  ahogyan ! mondja: alárendelteknek  tekintette, nem a király
alattvalóinak, hanem mindazokénak, akik azzal az el!nnyel dicsekedhettek, hogy a hódítóktól
származtathatták magukat: akik a születés jogán mondhatták magukat franciának.40
A francia nemesség nemcsak a harmadik renddel szemben keresett és talált
történelmi támaszt a hódításelméletben, hanem az abszolút királyi hatalommal
szemben is. Boulainvilliers sok nemest képviselt, akik egyfajta elkülönült
kasztnak tekintették magukat. Elmélete tehát a rendi egyenl!tlenségek történeti, ideológai alátámasztására szolgált, egyértelm"en harmadik rend ellenes töltete volt. Montesquieu A törvények szellemér!l cím" munkájában az els!k között
vette ezt észre. Rámutatott, hogy Boulainvilliers történelemértelmezése egyfajta politikai fegyver volt a harmadik rend ellen.41
A francia f!nemes elmélete els!sorban még népekr!l, illetve rendekr!l szólt, s
nem nemzetekr!l vagy fajokról. A következ! száz évben mégis nagy hatása volt,
mert felfedezte, hogy a hódító francia nemesség más leszármazási sorba illeszkedik, mint a saját parasztság és polgárság. A hódítás, a származás közössége jogán
ez az arisztokrácia és nemesség inkább Európa barbár eredet" arisztokratáinak internacionáléjával vállalt közösséget, azzal a nemzetközi kaszttal, amelyet a germán, de legalábbis az északi népek fels!bbrend"ségének tudata kapcsolt össze.
Bármilyen képtelenül hangozzék is  írta Hannah Arendt , a franciák el!bb lovagoltak a germán fels!bbrend"ség vessz!paripáján, mint a németek vagy az angolok.42

38 BOULAINVILLIERS, M. le C. de: Essay sur la noblesse de France, contenans une dissertation sur
son origine et abaissement. Amsterdam. 1732. (Esszé a francia nemességr!l, amely egy disszertációt tartalmaz az eredetér!l és pusztulásáról) Mi az internetes, digitalizált 1732. évi változatát használtuk:
http://books.google.hu/books?id=U5YHAAAAQAAJ&pg=PA1&ots=0ayv1Icnyp&dq=henri+de+
boulainvilliers+essais+sur+la+noblesse+de+france#v=onepage&q=&f=false [2010. 01. 07.]
39 S!t mi több, els!, második és harmadik faj(tá)ról (premiere, deuxiéme et troisiéme Race) írt,
közvetlenül az Seigneurs ou Nobles chez les François, avant la Conquête des Gaules [Urak vagy nemesek a
franciáknál a gallok meghódítása el!tt] c. rész legutolsó bekezdésében. BOULAINVILLIERS: 20.
40 ARENDT: 197.
41 Uo. 9. végjegyzet, 220.
42 Uo. 199.
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Boulainvilliers arisztokrata rasszizmusának hatása
Amint Montesquieu példája is mutatja, már a 18. században is küzdöttek e
tétel ellen. Jean Baptiste Dubos már két évvel az Essay megjelenése után kijelentette, hogy Franciaország frankok általi meghódítása puszta legenda.43 Az er!söd! támadások ellenére a nemesi hódításelmélet még a francia forradalom
idején, s!t, utána is igen szilárd lábakon állt. A harmadik rend szószólói tehát
nem véletlenül vették célba a forradalom el!estéjén a nemesi-arisztokrata fels!bbrend"ségnek éppen ezt az alappillérét. Ezt kikezdve ugyanis újabb csapást
mérhettek a második rend (egyébként is megingott) tekintélyére és pozícióira.
Emanuel Joseph Sieyès is ezt tette Mi a harmadik rend? cím", forradalmasító
hatású politikai pamfletjében 1789 elején. Ebben f!ként azt kívánta bizonyítani,
hogy miért éppen az addig semmibe vett harmadik rend az igazi nemzet. Az
abbé szerint az új nemzet, amelyben mindenkinek ugyanolyan állampolgári
jogokkal és szabadságokkal kell bírnia, akár a nemesség nélkül is létezhet. Ha
pedig az arisztokraták  olvashatjuk a II. fejezet elején  ezen szabadság rovására,
melyre méltatlanok, továbbra is elnyomás alatt kívánnák tartani, a nép megkérdezné
t!lük, milyen jogon teszik ezt. Ha azt válaszolják erre, hogy a hódítás jogán, akkor bele
kell egyezni, hogy egy kissé visszamenjünk az id!ben. De a harmadik rendnek nem kell
félnie a múlttól! Arra az érvre fog hivatkozni, amely megel!zte a hódítást, és mivel ma
elég er!s ahhoz, hogy ne hagyja meghódítani magát, ellenállása kétségkívül sokkal hatékonyabb lesz. Miért nem küldi vissza Frankónia erdeibe mindezen családokat, akik ragaszkodnak ama !rült elképzeléshez, hogy !k a hódítók fajából származnak, s ezért megörökölték a hódítás jogát (a kiemelés Sieyès-t!l)?44
Teljesen új gondolat volt ez, hiszen ez idáig az elnyomottaknak nem igen
volt hódításelméletük. Most viszont Sieyès a hódító frankok származási, faji
jogával szembe egy úgyszintén el!kel! születési, leszármazási jogot állított: a
nemzetté szervez!dött népét, amely a gallok és a rómaiak leszármazottaiból áll! S
a nemzet számára ez a galloktól és a rómaiaktól való leszármazás ér annyit, mint a
szikambriaiktól vagy a germán erd!kb!l és mocsarakból érkez!, más barbároktól való.
Sieyès nem kívánta ebb!l a  nem csupán politikai, államnemzeti, hanem
származási, faji alapra is állított!  nemzetb!l kizárni a születési nemességet,
ellenkez!leg. A visszafogadásukra szólított fel, hátha ezzel vége szakadna egy
napon e hosszadalmas apagyilkosságnak, hiszen a harmadik rend !sei az egész nemzet atyái voltak. Arra a kimondatlan aggályra is válaszolt, hogy mi lesz, ha a
másokkal addig nem kevered!, más osztályok ellen naponta apagyilkosságot
elkövet! nemesi osztály visszatérítésével a frankok tiszta vére keveredni fog?
A válasza: a germán és a gall faj teljes összekeveredése nem káros, ellenkez!leg. Szükséges, hogy a frankok vére, amely semmivel sem ér többet tisztán, mint a
galloké, a gallokéval egyesüljön. Hiúságukat leküzdve, az észre és az igazsá-

43
44

LUKÁCS: 517.
A nagy francia forradalom dokumentumai. (Szerk. HAHNER Péter) Osiris, Budapest, 1999. 40-41.
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gosságra hallgatva tehát maguk kérelmezzék a harmadik rendbe történ! visszafogadásukat [Sieyès kiemelése]. Annál is inkább, mivel ezzel a nemességüket
nem veszítenék el. Újfajta nemesség van ugyanis szület!ben, mert: Amikor a
harmadik rend hódító lesz, majd újra nemessé válik!45
Sieyès gondolatmenetéb!l több fontos következtetés is levonható. Vitaalapnak nemcsak elfogadta a leszármazásra, vérségi, faji összetartozásra épül! régi
nemesi-arisztokrata fajelméletet, a hódításelmélettel együtt, hanem a harmadik
rend érdekeinek képviseletében egy újat, még nemesebbet teremtett! A frank
hódítóktól régebbi id!kben a leend! állam területén élt dics! rómaiakat tette
meg a harmadik rend !seinek. Történeti jogalapot helyezett tehát szembe a törzsi azonosulással.46 A latin eredettel már nem hagyományos rendi kiváltságokat vagy osztályérdekeket védett, mint a frank-germán arisztokrata kaszthoz
tartozók ideológiája, hanem nemzetieket. Az Európában els!ként megszületett
modern nemzet, a francia politikai nemzet legitimálására használta fel, amely
már nem az arisztokratákra és nemesekre, hanem az általuk oly sokáig megvetett népre épült! Aktuálpolitikai célzatú írásában keveredtek a kaszt, faj, rend,
osztály, nép és nemzet kifejezések, amelyeket jobbára szinonimáknak tekintett.
Ez a terminológiai összemosódottság a következ! évtizedek európai irodalmában is számos értelmezésbeli problémát okozott, miközben megkönnyítette a
faj népként vagy nemzetként történ! értelmezését. Sieyès még nem a fajok elkülönülésének a híve, hanem a fajok keveredéséé. A célja nem a nemzetb!l való kirekesztés. Elméletét nem a különböz! társadalmi csoportok egyenl!tlenségének alátámasztására vagy a nemzetté szervez!d! nép fels!bbrend"ségének
igazolására kívánta felhasználni. Célja: a faji szembenállás felszámolásával az
egyenl! politikai jogokkal rendelkez! francia állampolgárok nemzeti közösségének megteremtése, a nemzet egységének el!segítése az addigi kiváltságos
(papi és nemesi) rendek nemzetbe történ! beemelése útján. Ezért szólított fel
önkéntes csatlakozásra. Ebben persze potenciálisan az is benne rejlett, hogy ha
a megszólított egyének vagy csoportok ezt az invitálást nem fogadják el, saját
magukat rekesztik ki a nemzetb!l és a nemzet ellenségeivé válnak.
Így is történt. Már a forradalom kezdete után nem sokkal megindult külföldre a francia arisztokraták, nemesek és papok áradata, hogy idegen (porosz,
osztrák, orosz, angol stb.) segítséggel állítsák vissza hatalmukat és kiváltságaikat, tekintélyüket saját népükkel, a gallo-rómaiak utódaival szemben. Az emigránsok a germán arisztokrácia és uralkodók európai internacionáléjában bíztak.
Eközben továbbra is a régi hódításelmélethez ragaszkodtak, amely a polgárhá-

HAHNER: 41.
Hannah Arendt írta:  ha a nagy francia forradalom résztvev!i szellemileg Rómával azonosultak,
az nem azért történt így, mert a nemesség germánságával a Thiers Etat latinságát akarták szembeszegezni,
hanem mert úgy érezték, hogy !k a római republikánusok szellemi örökösei. Ez a történelmi jogalap, szemben
a nemesség törzsi azonosulásával, talán az egyik ok, amely megóvta a latinságot attól, hogy sajátos fajelméletté váljék. ARENDT: 199.
45
46
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ború szításával és a nemzet  amellyel nem tudtak vagy nem akartak azonosulni  megosztottságának fenntartásával járt együtt.47 Az arisztokrácia tehát
ragaszkodott régi nézeteihez, még ha ezek tarthatatlansága egyre világosabbá
is vált. A forradalom kezdetén nemcsak Sieyès, hanem C. F. Volney is gúnyolódott a nemesség el!kel! és tiszta faj voltán. Romok cím", tizenkét fejezetb!l
álló munkájában egyebek mellett rámutatott, hogy az egykori második rend
nagy része már  nemességét pénzért vásárolt  újgazdagokból, iparosokból,
vagyis faj szerinti plebejusokból állt.48 A fajok keveredése tehát már az uralkodó elit szintjén is jócskán el!rehaladt.
Gobineau: a faji egyenl!tlenség prófétája
Az 1840-ben Párizsba érkez! fiatal és szegény Gascogne-i nemest, Joseph
Arthur Comte de Gobineau-t (18161882), aki hamarosan Alexis de Tocqueville
pártfogoltja és a La Quotidienne cím" királypárti lap munkatársa lett, megrémítették a züllött Párizsban tapasztaltak. Párizs maga a pokol, népek és fajok keveredésének a bábele. Mindez a kapitalizmus szellemének, a liberális egyenl!ségeszménynek köszönhet!, ami az addigi egyenl!tlenséget, a faji szembenállást kompromisszummá, kiegyezéssé változtatta. A nem nemesi fajhoz tartozók
sikeresebbek, spekulánsok, s aranyukkal, hiszen ez lett az egyetlen hatalom, a
becsület forrása, megszereznek maguknak mindent: a legnemesebb családok
lányainak kezét ugyanúgy, mint a közélet és a kormányzat feletti uralmat.49
Az 1848. évi februári forradalomra, a koszos ingek forradalmára is hasonlóan tekintett: [ ] én nem félek elvetni századunk legdrágább eszméit  írta
Tocqueville-nak 1856. november 29-én. Amikor saját szememmel láttam e forradalmat, mely a koszos ingekben harcolók forradalma volt, olyan undor fogott el, [ ]
hogy legszívesebben szerzetesnek álltam volna [ ]. Ha már pap nem lehetek, úgy döntöttem, hogy az e forradalom elveivel lehet! legellentétesebb elveket fogom hirdetni.50
A történelem és tradíció nélküli, kozmopolita Párizsban  amelynek csak egy
hagyománya van: az er!szakos forradalmak kultusza  gyökértelen proletárok,
jöttment népesség akarja átvenni a hatalmat Franciaország t!sgyökeres népei
felett. S mindez Ludassy Mária szerint azzal magyarázható, hogy: A társadalomban végképp led!lni látszik a történelmileg szentesített egyenl!tlenség, ezért a természetben kell megkeresni és megtalálni az emberek közötti egyenl!tlenség biztos bázi-

47 Augustin Thierry még az 1840-es években is különbséget tett germán nemesség és kelta polgárság között. Kitartott az osztályok és a fajok azonosítása mellett is.
48 LUKÁCS: 517.  Magát a könyvet és internetes változatát lásd: Les ruines, ou meditation sur les
revolutions DES EMPIRES, par C. F. Volney. Douzième Edition, Paris. Bossange Frèrès, Libraires.
MDXXXII.
383.
http://books.google.hu/books?id=
oAEMAAAAIAAJ&dq=volney+les+
ruines&printsec=frontcover&source=bl&ots=KPbJZd3goR&sig=C9AWdicr1gQ6XD10AyitaFNqzU
8&hl=hu&ei=AbA0S_vGIPInAOriPjFBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBQ
Q6AEwAg#v=onepage&q=&f=false [2009. 12. 27.]
49 LUDASSY Mária: A faji egyenl!tlenség mítosza. Gobineau. Világosság, 1988/8-9. 529.
50 Uo. 531.
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sát.51 Gobineau tehát ezekkel a megrázó párizsi élményekkel, valamint az
európai államokban történt jelent!s eseményekkel (forradalmakkal, véres háborúkkal, törvényszegésekkel) magyarázta a hat könyvb!l álló Esszé az emberi
fajok egyenl!tlenségér!l megszületését 18531855 között.52 Ezek miatt vállalkozott arra, olvashatjuk V. György hannoveri királynak írott ajánlásában (1854),
hogy leereszkedve a filozófia és a történelem homályos ösvényeire, megtalálja a
társadalmi bajok, illetve a civilizációk és a nemzetek felemelkedésének, és f!leg lesüllyedésének távolabbi és mélyebb okait.53 Az oknyomozás közben
ugyanis áthatotta a bizonyosság, hogy: az etnikai kérdés minden más történelmi
kérdés felett uralkodik, mindennek a kulcsa, és hogy a fajok egyenl!tlensége  mely
(fajok) egymással történ! versengése alkot egy nemzetet  magyarázatot ad a népek
végzete egész útjának a láncolatára.54 Egytényez!s elmélete miatt sokan a fajelmélet atyjának tartják.
Kérdés, hogy Gobineau jogosult-e erre a nem feltétlenül megtisztel! címre,
hiszen csak annyit tett, hogy összegezte, sajátos történetfilozófiai rendszerbe
foglalta kora kutatási eredményeit, a korai fajelméletek  számára fontos 
megállapításait. Talán éppen ennek tulajdonítható az Esszé nagy hatása. Pedig
teljesen újat vagy eredetit nem alkotott.
Említettük már, hogy Gobineau átmeneti helyet foglal el a fajelméletek történetében. Az emberek természetszer" egyenl!tlenségér!l szóló régi, rendinemesi, arisztokratikus nézeteknek adott  a számára visszatetsz!, új, polgári
viszonyok között  korszer"sített formát, miközben tartalma, amelyet helyenként átértelmezett, a régi maradt. Aggasztotta ugyan a tömegek politikai és történelemformáló szerepének, a középszer"ségnek a növekedése, valamint az
addig uralkodó arisztokrata-nemesi elit hanyatlása, de ellenszenvét az egyenl!ség, a liberális kapitalizmus értékei iránt még nem kötötte össze támadó, demagóg antikapitalizmussal, a kereszténységgel (ami egyébként is távol állt t!le) vagy az antiszemitizmussal.
Poligenizmusra épül! fajelméletének, rasszizmusának lényegét a szisztematikus résznek tekinthet! I. könyvben fejtette ki.55 Elmélete védekez!, mélyen
pesszimista, már-már fatalista hanyatláselmélet, egyfajta fejl!désellenes bomlástan. Sieyèsékt!l eltér!en !t ugyanis els!sorban nem egy kaszt, törzs, rend,
osztály, nép, nemzet és faj  ezeket a kifejezéseket ! is zavarosan használta 
vagy a civilizációk felemelkedése érdekelte, hanem ezek hanyatlása, bomlása,

LUDASSY: 531.
A következ!kben az Esszé 1967. évi kiadásának elektronikus változatára hivatkozunk. (A továbbiakban az Esszé hat könyvét!l függ!en: Essai I-VI./1-16. fejezet.) Lásd GOBINEAU, Arthur de:
Essai sur %inégalité des races humaines. Éditions Pierre Belfond, Paris, 1967. 873.
http://classiques.uqac.ca/classiques/gobineau/essai_inegalite_races/essai_inegalite_races.html
[2010. 01. 09.]
53 GOBINEAU: I. 28.
54 Uo. 30-31.
55 Uo. I. 39-201.  Munkánkban ezért dönt!en mi is az I. könyvre támaszkodunk.
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amit kizárólag a fajkeveredéssel és az ezzel együtt járó degenerálódással magyarázott.56
Boulainvilliers hódításelméletéb!l indult ki, amelyet az emberi faj addigi
történelme egyik f! magyarázó elvének tett meg. Franciaországban az 5-6. században a gallo-rómaiak, mint alávetett faj, bizonyosan többet értek, mint h!si hódítóik  írta az Esszé I. könyve 2. fejezetében.57 Ám ezután hullámzó erkölcsiség"
id!szakok következtek, amelyek során a két faj keveredni kezdett. A IV. fejezetben már azt fejtegette, hogy az emberi faj történelme során a hódításra képes
törzsek egy részéb!l terjeszked! kis nép lett, amely ez által a nemzeti szervez!dés szintjére emelkedett. A nemzetek ugyanis úgy keletkeztek, hogy id!k
során a hódító és a meghódított összekeveredett egymással (miközben az emberi nem minden ága titokban irtózik a faji keresztez!dést!l). Két törvény m"ködik ugyanis: az irtózás és a vonzás törvénye. A megnövekedett nemzet el!tt
másik két lehet!ség is áll: Vagy hódító lesz vagy meghódított.58 Ám a terjeszkedésnek, a birodalomépítésnek nagy ára van. Újabb hódításokat feltételezve,
minden esetben új vér keveredik a f! áramlatba. Ahogyan a nemzet növekszik,
akár fegyverekkel vagy szerz!désekkel, etnikai karaktere egyre jobban változik.59
Gobineau szerint a faji elemek keveredése el!bb vagy utóbb degenerációhoz vezet, melynek során  vérük tisztaságának elveszítése, a vérkeveredés miatt  társadalmak, nemzetek, civilizációk t"ntek el. A degeneráció lényege
ugyanis éppen a faj-, illetve vérkeveredés. Degenerált nép alatt olyan népet értünk, amely rosszul kormányozva elveszítette az !satyáira jellemz! erényeket.60 Azt
követ!en ugyanis, hogy a hódító faj szoros kapcsolatba került az alacsonyabb
rend" fajjal, jelent!s változás történik az urak vérével. Egy id! után a végzet
kiteljesedik. Az eredetileg hódító, aktív, civilizáló hatású nemzetek elt"nnek,
áldozatai lesznek saját eredeti nagyságuknak.
A francia gróf szerint a vérkeveredés lényegében egyirányú folyamat, még
ha máshol el is ismeri, hogy a civilizáció nem jöhetett volna létre nélküle. S!t,

56 Érdekes, hogy könyve elején már Boulainvilliers is használta a destruction (pusztulás,
pusztítás ) szót a gall nemesség kapcsán (a római hódítókkal összefüggésben), de fizikai értelemben. Lásd pl. a Destruction de %ancienne noblesse Gauloise par les Romains [A régi gall nemesség
elpusztítása a rómaiak által] alcímet. BOULAINVILLIERS: 14.  A vérkeveredés, faji romlás, degenerálódás gondolatát sem Gobineau találta ki. Jelen volt a 19. század els! felének európai
gondolkodásában, így a reformkori magyar költ!k verseiben is. Berzsenyi Dániel például A
magyarokhoz c. költeményében a hajdan er!s magyarok romlásán, Árpád vérének elfajulásán
kesergett. A magyart lassú méreg, lassú halál emészti, mert a kevély tölgy egykor er!s gyökereit férgek !rlik. Nyelvét is idegenre cserélte, szíve puhává vált. Lásd: Hét évszázad magyar versei I.
Szépirodalmi, Budapest, 1972. 832-833.
57 GOBINEAU: I/2. 49-50.
58 GOBINEAU: I/4. 62. - Gobineau a nemzetet az emberi test mintájára fogta fel, amelynek részei az orvosok szerint állandóan megújulnak, úgyhogy egy id! után a nemzet szinte minden része
kicserél!dik. Már itt felfedezhet! a társadalmi, történelmi fejl!dés biológiai alapra helyezésének
szándéka, ami majd a szociáldarwinistáknál teljesedik ki.
59 GOBINEAU: I/4. 63.
60 Uo. 58.
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az utolsó, 16. fejezetben azt is megemlíti, hogy igaztalan lenne azt állítani, hogy
minden keveredés rossz és ártalmas.61 Néha ajánlatos, bár az el!nyök  s itt a
fekete és fehér faj keveredéséb!l megszület! m"vészi zsenire, valamint a kevert vér"ek által létrehozott m"vészetre és nagy irodalomra gondolt  nem
egyenlítik ki a károkat. Mindenesetre az alsóbbrend" fajok javítását és nemesítését megért!en kezeli. Azt is elismeri, hogy jobb rengeteg degradált embert
középszer"vé emelni, mint mondjuk hercegi fajtákat konzerválni. Csakhogy, s
ez a lényeg, miközben a kicsik felemelkedtek, a nagyok mégis csak lealacsonyodtak, elsatnyultak, eler!tlenedtek. Szerinte ugyanis az alacsonyabb és magasabb rend" fajok keveredése során  hangsúlyozzuk még egyszer  az alsóbb
faj dominál. A középszer"ek kapcsolatából pedig újabb és újabb középszer"ek
születnek.62 A történelem leckéje a folyamat végén: a társadalmak és civilizációk szakadékba zuhanása, megsz"nése.
Kortársaihoz, az angol Robert Knoxhoz vagy James Hunthoz hasonlóan,
Gobineau is úgy látta, hogy a faji min!ségek velünk születettek és megváltoztathatatlanok, amelyek kihatnak a személyek és a csoport erkölcsi, szellemi, fizikai jellemz!ire.63
Az Esszé a fajok egyenl!tlenségér!l I. könyvének 57. fejezete az emberi fajok közötti tényleges értékkülönbségek létezését, valamint ezek okait kívánta tételesen
bizonyítani. Az 56. fejezetben az egyenl!ség és a testvériség liberális dogmáját, a
minden ember testvér jelszavakat támadta, amelyek szerinte a fajilag kevert
nemzetek sajátjai.64 Pedig az emberi egyenl!ség véd!i tévesen ítélték meg az emberi történelem meghatározóit. A fanatizmus, a fény"zés, az erkölcsi romlás, a vallás és a vallástalanság, vagy a földrajzi, éghajlati, talajtani körülmények, a politikai
intézmények nem meghatározóak a civilizációk felemelkedése és hanyatlása
szempontjából. A történelemnek ugyanis egyetlen természettörvénye van: a fajok
eredend! egyenl!tlensége. Az egyenl!tlenségekre épül! emberi társadalmon belül
vannak olyan medd! törzsek, illetve fajok (lusta négerek, szamojédok, szánalmas
busmanok stb.), amelyek bármilyen feltételek között éljenek is, képtelenek a civilizációra. Saját természetük bénítja meg !ket.

Az egész fejezetet lásd: GOBINEAU: I/16. 195-202.
GOBINEAU: I/16. 198-199.
63 POLFIZ: 124.  James Hunt el!ször a londoni Antropológiai Társaságban, amelynek
létrehozója volt, olvasta fel A néger helye a természetben cím" írását, amely 1864-ben könyvecskeként is megjelent New Yorkban. Bevezet!je szerint a bevezet! fejezet a Négerek és néger rabszolgaság [Negros and Negro Slavery] címmel tíz évvel korábban, tehát Gobineau
Esszéjével éppen egy id!ben, pamflet formában már olvasható volt. A kis könyvet lásd: The
Negros place in Nature: a Paper read before the London Antropological Society, by Dr. James
HUNT,
F.
R.
S.
New
York,
Van
Evrie,
Horton
&
Co.,
1864.
http://books.google.hu/books?id=Ki4kBXM4Ae0C&dq
=james
+hunt+the+negro's
+place+
in+the+nature&printsec=frontcover&source
=bl&ots=
iG_kymXjOO&sig=
r3f089D9Uijp
VYiA2c1bRnXRpKI&hl=hu&ei=c849S9SFJYaEmgO_kvHFBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnu
m=4&ved=0CBgQ6AEwAw#v=onepage&q=&f=false [2010. 01. 01.]
64 GOBINEAU: I/5. 68., 69. Az 5-6. fejezetet lásd: 67-85.
61
62
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Gobineau az I. könyv utolsó, 16. fejezetében az emberi nemen belül 3 alapvet! fajt különböztetett meg (fizikai és szellemi ismérveik alapján): a fekete, a
sárga és a fehér fajt.65 A néger a legalacsonyabb rend", önmagában képtelen a
kultúrára és a civilizációra, viszont a legfejlettebb érzékekkel rendelkezik. A
sárga faj mindenben a középszer"ségre hajlik, bár olyan zseniket teremtett,
mint például Konfucius.66 Felfogóképessége elég gyors, de nem túl mély. Gyakorlatias, szereti a hasznos dolgokat, mindent átvesz, ami hasznos lehet számára. A feketékhez képest egyértelm"en fels!bbrend", de nem a fehérekhez képest, mert mind a két faj örökké a fehér faj lábai el!tt fog heverni.67 Egyedül az
európai fehér faj a kultúra- és civilizáció teremt!. Ez az, amit nekünk a történelem tanít. Megmutatja, hogy az egész civilizáció a fehér fajtól ered.68 Egy társadalom
vagy kultúra csak addig virágzó, ameddig meg!rzi az ezt létrehozó, értékes faji
tulajdonságokkal rendelkez!, nemes csoport vérét.
Történelme is csak a fehér népeknek van  hirdeti már a IV. könyv 1. fejezetének a címe is.69 Kelet passzív népei csupán stagnáló társadalmakat tudtak teremteni. A fels!bbrend" fehér ember  különösen, ha fajilag tiszta maradt 
szép, gondolkodó, intelligens, energikus, nagy testi erej", rend-, élet- és szabadságszeret!, becsületes (ami ismeretlen a sárga és fekete embereknek). A fehér faj által lakott Európában tehát, ahol nagy a nem árja elemek aránya, csak
ott van igazi civilizáció, ahol az árják uralkodnak, A fehér fajon belül ugyanis a
 fajok Bábelévé vált szemitizált Rómát porba dönt!, s ez által a Nyugat kultúrfölényét megment!  barbár eredet" árják a legkülönbek.70 Közülük is kiemelkednek Észak aranyhajú emberei, a legfels!bb rend" fajt jelent! skandinávok (Észak árja csoportjai, normannok) és a germánok.71
A három alapfaj keveredéséb!l Gobineau szerint másodlagos, harmadlagos és
negyedleges faji tulajdonságokkal rendelkez! csoportok keletkeztek.72 Az amerikai
néger zenészek vagy tisztvisel!k nem intelligensek, csupán a fehéreket utánozzák.
A félvér (indián-fehér) cherokeek és creekek tanulékonyak. Legszerencsésebb a fehérek és a feketék keveredése. Ebb!l születik meg, ahogyan már említettük, a m"vészi zseni. A fehérek és a sárgák egyesüléséb!l közbüls! típusok születtek (ilyenek szerinte az !seikt!l intelligensebb malájok is), akik fels!bbrend"ek a négereknél vagy az  egységes származáselmélet szószólói által a kinézetük hasonlósága
alapján  finnugornak tekintett finn, lapp, szamojéd vagy eszkimó törzseknél. A
fehér-fekete keveredéshez képest az Oroszországban és Magyarországon megfigyelhet! sárga-fehér keveredést már kevésbé el!nyösnek tartotta.

GOBINEAU: I/16. 196-199.
Carus-ra és Blumenbachra hivatkozva állította ezt egy lábjegyzetben. Lásd: I/ 7. 94.
67 Uo. 198.
68 Uo. 199.
69 GOBINEAU: IV/1. 419.
70 Lásd a Les Arians Germains [Az árja germánok] c. fejezetet: GOBINEAU: VI/2. 192-204.
71 A VI/2. fejezeten túl lásd még: LUDASSY: 536.
72 GOBINEAU: I/16. 197.
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Gobineau ugyanis még az I. könyv 11. fejezetében  Schlözerre, Gérandora
és magyar krónikaírókra hivatkozva  azt állította, hogy a magyarok biztosan
nem finnek. A magyarok tehát hunok, mi több, fehér hunok.73 Vérük  akárcsak a törököké  keveredett a germánokéval. Ezzel magyarázható jó alkatuk,
hódító, másokat rabszolgává tev! jellegük.74 Az arab kultúrát és civilizációt is
kevertnek tekintette, mert  a szemita (vagy hamita) családhoz tartozó arabok 
hódításaik során más fajok (föníciaiak, zsidók, perzsák, görögök stb.) vérével
keveredtek, ám egy éles elméj" zseni, Mohamed újra felrázta !ket.75
Ezzel elérkeztünk a máig nyitott kérdéshez: antiszemita, filoszemita, esetleg
közömbös volt Gobineau a zsidók iránt, ez iránt a szintén kevert fajú nép iránt?
Utaltunk már rá, hogy a kérdést többnyire elintézik annak konstatálásával,
hogy nem volt antiszemita. A dolog nem ennyire egyszer". A II. könyv hamitákról szóló 1. fejezetében (Les Chamites)76 az egyébként nem vallásos szerz! 
nem el!ször és nem is utoljára  a történelemfilozófia síkjáról a történelemmitológia mesés ösvényére lépett, amikor a 3 alapvet! faj eredetét Noé három fia
b!rszínváltozásával magyarázta. Cham utódai lettek a feketék, Szem fekete
n!kkel keveredett utódai, noha meg!rizték alapvet!en fehér b!rüket, elveszítették fajtisztaságukat, amit csak Japhet utódai, a fels!bbrend" fehér fajhoz tartozók !riztek meg.
Ha csak az I. könyv 6. fejezetét nézzük  amelyben azt próbálta bizonyítani,
hogy a civilizációk, illetve a nemzetek fejl!dése független a természetföldrajzi
és egyéb küls! körülményekt!l , az ókori zsidóságról elismer!leg szólt. A zsidók a honfoglalás után a nyelvileg és fajilag rokon törzsek fölé kerültek, pedig
a területük kicsi és terméktelen volt. Mégis sikeres vállalkozók, szabad, er!s és
intelligens néppé váltak, amely  halála el!tt, karddal a kezében  független
nemzetté lett, és annyi tanult embert adott a világnak, mint amennyi keresked!je volt.77 Ha viszont az Esszé egészét tekintjük, Gobineau zsidókkal (szélesebb értelemben: a szemitákkal) kapcsolatos álláspontja már nem ennyire elismer! és egyértelm". A 11. fejezetben éppen a Palesztina területér!l szétszóródott zsidókat hozta fel példának annak bizonyítására, hogy az éghajlat és az
eltelt id! ellenére a zsidó típus változatlan maradt, mint ahogy egyéb fajok esetében is állandóak és örököltek a faji tulajdonságok.78
A modern viszonyok úgy alakultak, a szemita befolyás annyira meger!södött, hogy ez már az európai civilizáció végét, a nyugat alkonyát jelenti. Már a
görög-római civilizáció végzetét is a szemita szellem térhódítása okozta. A
sz!ke hajú és kék szem" görög istenek, félistenek, titánok és héroszok világá-

GOBINEAU: I/11. 139.
A magyarokra lásd: Uo. 138-139.
75 GOBINEAU: I/14. 173.
76 GOBINEAU: II/1. 204-215.
77 GOBINEAU: I/6. 83-84.
78 GOBINEAU: I/11. 132-133.
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nak régóta vége szakadt. Gobineau tehát a 19. század közepén újból a görögrómai patriotizmushoz fordult a nemzettel, a modern nacionalizmussal szemben. A nacionalizmus és a nemzetállam ugyanis nem a faji egyenl!tlenégre
épül, hanem az emberi egyenl!ségre. A szemita hatás következtében a nemzetállam nivellált, elhozta az egyenl!ség és az egyformaság korszakát, a modern
demokráciák uniformizált polgárai el!tt nyitott utat. A modern nacionalizmus
tehát nem árja, hanem szemita eredet". Teret nyert a keresked!szellem, amely
az idegen fajú emberben már nem ellenséget, hanem partnert lát. A szemita
elem mindenütt diadalmaskodott, az asszimiláció minden egyéni sajátosságot
eltüntetett. A fajkeveredés a középszer, az egyenl! emberek sivár uralmát hozta. Elkezd!dött az egyenl!ség, uniformizáltság korszaka, amely valóban a történelem végét jelenti.79
Összegezve elmondható, hogy Gobineau több irányba is utat nyitott. Gondolataiból a hamarosan színre lép! antiszemita, rasszista, szociáldarwinista és
egyéb irányzatok képvisel!i ugyanúgy meríthettek, mint a különféle konfliktus- és elitelméletek hívei, a gyarmatosító, hódító-terjeszked! törekvések ideológiáiról vagy más hódításelméletekr!l nem is beszélve.
A francia gróf többé-kevésbé koherens hanyatláselméletet dolgozott ki,
amely a  Boulaivilliers-ig visszavezethet!  hódításelméletre épült. Rasszizmusával a hanyatló árja arisztokráciát védte a feltörekv!, polgárosodó, középszer" tömegemberekkel szemben. Saját nemesi kasztjának lesüllyedésében
Franciaország hanyatlását látta, amelyet a nyugati civilizáció, s!t az egész fehér
civilizáció hanyatlásává szélesített. A hanyatlás oka: a fehér faj meggyengülése
a vérkeveredés következtében, mert ebben a kapcsolatban az alsóbb faj dominál. Olyan Európa-centrikus fajelmélet volt ez, amely minden civilizáció forrását a fehér európai emberben, ezen belül pedig az északi emberben (%homme
du Nord) látta, az árjákban, élükön a germán és skandináv népekkel. Direkt
módon ugyan nem volt sem antiszemita, sem francia nacionalista (inkább németbarátnak nevezhetnénk), de az a tény, hogy a szemitizmust azonosította a
középszerrel, a keresked!szellemmel, az ügyeskedéssel, a liberális kapitalista
értékekkel és törekvésekkel, amelyeket els!sorban az emancipált zsidók testesítettek meg, akarva-akaratlan hozzájárult a modern antiszemitizmus és a raszszista fajelméletek kibontakozásához. S emiatt nehéz leválasztani Gobineau-t a
XX. századi antiszemitizmus gondolatkörér!l, hiába szól oly elismer!en az ótestamentumi zsidóság h!si erényeir!l [ ], ha Európában minden destruktív-demokratikus
eszme, minden államfetisizmus b"nbakjának a szemita hatást tekinti.80 A
szemitizmus pedig Európában a zsidók képében volt jelen.

79
80

LUDASSY: 538.
Uo. 535.
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Kozári József

A Mátra-alja mez!gazdasága a kataszteri iratok tükrében

D

olgozatunkban a közelmúltban a szerz! által felfedezett, a Heves
megyei Földhivatal irattárában hever! iratcsomó adatainak ismertetésével néhány fontos adatot kívántunk szolgáltatni az ott dívó
gazdálkodáshoz, s felhívni a figyelmet a kataszteri iratok jelent!ségére.
Mátra alján a Mátra hegység nyugati és déli lejt!it, s a hegy lábánál elterül!
síkságot kell értenünk. Földrajzi tekintetben ez a térség az északi szélesség
47°36és 47°49, valamint a keleti hosszúság 37°17 és 37°54 közé esik, de a
mintegy 1.333 négyzetkilométert magába foglaló terület nemcsak földrajzi, hanem gazdasági értelemben is egységet képez. Ezt igazolják a múlt század második felében elvégzett kataszteri munkálatok, melyek során a szóban forgó területet gyöngyösi becsl!járás néven vették számba, s egy egységként kezelve
sorolták földjeit min!ségi osztályokba. Itt helyezkedik el az ország egyik méltán híres borvidéke, a gyöngyösi, vagy Mátra-alji borvidék is.
A Mátra-alja agrártörténetének egyik legbecsesebb forrása az 1876. október
22-én keletkezett, Csizmadia László királyi biztos, és Csala Sándor járási becsl!
által készített mez!gazdasági leírás, amely 13 fejezeten keresztül ismereti a terület földrajzi és gazdasági viszonyait.1
A térséget 38 község és 19 puszta határai alkotják. (Lásd a tanulmány végén
az 1. számú táblázatot). A terület északi irányban emelkedik. Legalacsonyabb
pontja Hatvan 116 méteres tengerszint feletti magassággal, Csány már 125 méteren van, míg Gyöngyös 180, Bene puszta pedig 323 méteren található. Az
északi területek meglehet!sen zord éghajlatúak, míg a hegység tövénél elterjed!
fennsíkok és rónák éghajlata, enyhe, szelíd  mely a gazdászat minden ágának kedvez 
de mely mind a mellett nyáron a tikkasztó h!ség, és hervasztó szárazság, télen pedig a
kemény hidegek által válik alkalmatlanná.2 Az uralkodó szélirány az északi, az
éves középh!mérséklet 10,08 C°. Nem ismeretlenek a széls!séges id!járási jelenségek sem, amelyek kárt tesznek gyümölcsösben, sz!l!ben. A terület déli és
keleti síkságain az es!hiány okozta forróság teszi tönkre a veteményeket.3 Az
!sz szelíd, enyhe lefolyású, az !szi napok gyakran a tél közepébe is benyúlnak,
a tél viszont rendetlen, rövidebb, hosszabb, néha száraz faggyal, nagy hideggel, igen sok hóval. A dér és a köd az !sz végén áll be. Szélvészek ritkán fordulnak el!, a záporok sem gyakoriak, és kárt csak a Mátra tövében fekv! községekben okoznak.4 A jég által okozott károk nem gyakoriak, egy-két község
1 A Gyöngyösi Becsl!járás mez!gazdasági leírása 1-5. l. A Gyöngyösi Kataszteri Becsl!járás
alapmunkálatai (Továbbiakban GYKBA) Heves Megyei Földhivatal (a továbbiakban HMF) hideg
irattára 293444/891 III. 26/11
2 A Gyöngyösi Becsl!járás mez!gazdasági leírása 1-5. l. GyKBA HMF 293444/891 III. 26/11
3 Uo. 5.
4 Uo.

307

Kozári József: A Mátra-alja mez!gazdasága a kataszteri iratok tükrében

határában azonban el!fordulnak. A terület északi felén erd!ket, erdei legel!ket, a fennsíkokon szántókat, réteket, legel!ket és sz!l!ket, míg a déli felén, a
rónán szántókat, kevés rétet és legel!t találhattunk a múlt század második
felében.5
Jóllehet a Mátrában sok forrás található, ezek nyáron többnyire kiszáradnak,
vagy csak nagyon kevés víz csörgedez bennük: a terület vízben szegény. Igaz,
tavasszal megindulnak a források is, patakok is, vagy nyári nagy záporok után hirtelen áradnak, amid!n a szomszéd földeket elöntvén sok pusztítást okoznak.6 Említésre
méltó folyók:a térséget nyugatról szegélyez! Zagyva, és a délkeleti szélén kanyargó Tarna. A többi vízfolyás, mint a Gyöngyös, a Mérges, a Toka, a tarjáni, a
patai, a veresmarti, a visontai, a markazi és a többi kis patak medre csak hóolvadáskor, vagy nagy nyári záporok után telik meg. Említésre méltó a táj közepét átszel! Bene patak, mert sok malmot hajt, és az iparra nézve ez által fontos víz.7
A terület északi felén a Mátra hegység talaja trachit alapú márgára és homokk!re települt sárga agyag, vagy sárga agyagos homok, egyes helyeken sekély réteg" sárga agyag és homokk!. A hegység déli nyúlványain a sekély réteg", korhanyban (televényben KJ) szegény szürke agyag sárga agyag altalajjal,
és szórványosan sárga agyag talaj a jellemz!. A Zagyva völgyben, és az EcsédHort-Csány vonaláig televényes fekete homok, és korhanyban szegény homoktalajok találhatóak, míg a Mátrától délre és keletre elterül! rónaságon a
televényes, de sok helyen a televényben szegény fekete és barnás agyag az
uralkodó. A legdélebbi peremen található községek határaiban szórványosan
mélyréteg" agyagos, szikes, illetve kavicsos talaj is el!fordul.8
A talajviszonyok ismertetését az azok megm"veléséhez szükséges er! és
id! különböz!sége indokolja. Természetesen az agyagtalajok megm"velésére
több, a homoktalajokéra kevesebb ráfordítás szükséges, de az sem mellékes,
hogy sík, vagy partos fekvés"-e a terület. Kötött talajon egy katasztrális hold
megm"veléséhez, tehát az ugaroláshoz, a kever!, majd vet!szántáshoz és a boronáláshoz 11 igás marha egynapi munkájára volt szükség, a napot tíz munkaórával számítva. Homoktalajon ez ¾ nap volt. Sz!l!kben könny" talajon 48,
nehézen viszont 58 munkás tudta egy nap alatt, napi 10 órában a szükséges
sz!l!munkákat (nyitás, metszés, homlítás, háromszori kapálás, kötés, fedés és
szüretelés) egy katasztrális holdon elvégezni.9
Meghatározták a talajviszonyok az el!állítható termények körét is. Agyagtalajon a búza, kétszeres, árpa, kukorica, homokon és sárga agyagban a rozs, zab,
kukorica és a burgonya volt az uralkodó. Babot, borsót és lencsét csak a sz!l!k
között, és kis mennyiségben termesztettek. Köles és pohánka (hajdina KJ.)
csak a nagybirtokok els! újtörés" földjein fordult el! csekély mértékben. A
hajdina ott is inkább csak a homoktalajokon. A hegyvidék - nem a magas heUo. 6.
Uo.
7 Uo. 7.
8 Uo. 7-10.
9 Uo. 11.
5
6
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Termény
Búza
Kétszeres
Rozs
Árpa
Zab
Kukorica
Burgonya
Bor
Széna
Sarjú

Pozsonyi mér! Mértékegység

gyek, ahol csak erd!gazdálkodás volt, hanem a déli lejt!k, - f! terménye a sz!l! s a bor volt. Csány és Hatvan határában a dinnye és a repce is fontos megélhetési forrást jelentett. Az egy évben el!állítható termények mennyiségét az
alábbi ábra mutatja:10 Az el!állított termények árait 1867 és 1872 között a gyöngyösi hivatalos piaci jegyzék szerint a 2. táblázat mutatja.
A táj terményeinek értékesítését nagymértékben el!segítik a tájat átszel!, jó
karban lév! utak, a vasúthálózat, s a gyöngyösi gabonapiac. Jó lehet!séget kínál a gyöngyösi g!zmalom, a szeszgyár, mely a termel!knek némileg biztos vev!kül szolgálnak.

Akó
Mázsa

jó
18
18
16
20
20
22
80
40
30
15

jó talaj
közepes rossz
évben
12
6
12
6
12
6
12
6
15
8
12
8
40
20
20
8
18
10
6
-

jó
10
10
8
10
10
10
30
10
12
-

silány talaj
közepes rossz
évben
7
4
7
5
6
4
6
3
6
4
8
4
15
10
7
2
8
4
-

A gazdálkodási rendszer a háromnyomásos volt még a múlt század utolsó
harmadában is, tehát termést, csak a szántók kétharmada adott, melyeken a tavaszi, az !szi, és a kever!szántást kellett elvégezni, s ezek mellett az ugarolás is
fontos feladatnak számított. Az ugar 1/5-öd részét évente trágyázták, s f!leg
búzát, kétszerest, rozsot, árpát, zabot, kukoricát, és burgonyát termesztettek. A
másik f! terménye a sz!l! s a bor volt. A sz!l!ket többnyire napszámosok m"velték. A vízparti réteket kétszeri kaszálás után legeltették, míg a partos helyeken fekv! rétekr!l csak öreg szénát tudtak begy"jteni, vagyis az els! kaszálás
után legeltetésre voltak jók.
A kisbirtokokon a lovak erejét használták, míg a nagy és a középbirtokokon
a szarvasmarhát fogták igába. Utóbbiakon már gépeket is alkalmaztak (csépl!és vet!gépek). Állattartásra a nagybirtokon volt lehet!ség, mert a tagosítások
után a közlegel!ket feltörték, s így a kisebb birtokosoknál csak a legszükségesebb
házi szükséglethez megkívántató haszonállatok tartatnak, melyek csak nyomorúságosan
teng!dhetnek, nem lévén elegend! legel!jük, s ily rossz tartás végett a szaporodás is
csekélynek mondható.11 (a napszámbéreket az alábbi ábra mutatja). A közölt átlagos napszámbérekt!l jelent!sen eltérnek a gyöngyösiek, ahol a férfinapszám tavaszszal 2 forint, nyáron 1,60, !sszel pedig 1 forint volt.
Az eredeti jegyz!könyv adatait 1876. október 27-én pótjegyz!könyvvel módosították.
A Gyöngyösi Becsl!járás mez!gazdasági leírása 19-20. l. GyKBA HMF 293444/891 III.
26/11
10

11
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Egy igás marha egynapi munkája szántási munkáknál átlagosan 1 forint.
Aratásnál a terményhányad a tizedik rész, csakúgy, mint cséplésnél.
A föld term!képességét a járás területén mesterséges készülékekkel is igyekeznek fenntartani. Ezen a Zagyva szabályozását érti forrásunk. A folyónak
azel!tt kell! lefolyása nem lévén, gyakori kiáradásai által a rétekben és szántó földekben igen sok károkat okozott. Ezen szabályozás az egyes községek és földbirtokosok által
közös er!vel hajtatott
Napszám A sz!l!vidék
mezei gazdasággal foglalkozó
végre, és tarttatik
rész
12
jelenleg is fenn.
tavasz nyár !sz tavasz
nyár
!sz
A
közlekedési
Forintban és krajcárban
Férfi
",20
",20
60
40
",00
40
viszonyok jó karban
Asszony
60
70
40
30
60
30
állónak mondhatóak.
Gyermek 30
50
30
25
30
20
Két vasúti f!vonal, és
egy szárnyvonal is
található a járásban. A nyugati peremen, észak-déli irányban Hatvant, Apcot,
Szurdokpüspökit, Szentjakabot, Pásztót, Hasznost és Tart érintve a BudapestLosonc f!vonal húzódik, Hatvanban, Apcon, és Pásztón személy és teherpályaudvarral, Szurdokpüspökin pedig csak személypályaudvarral. A déli szegélyen kelet-nyugati irányban a Budapest-Miskolc f!vonal biztosít jó közlekedési
lehet!séget. A Hatvan, Hort, Atkár, Vámosgyörk, Adács, Karácsond, Ludas, és
Detk határait érint! vasútvonalon Hatvanban, Vámosgyörkön és Ludason
személy és teherpályaudvar, míg Horton és Karácsondon személypályaudvar
található. A Gyöngyösi szárnyvonal, mint a neve is mutatja, Gyöngyös várost
kapcsolja a Budapest-Miskolc f!vonalhoz. Bár több község határát érinti,
mindössze két pályaudvar található a vonalon, mégpedig a két végpontnál,
Gyöngyösön és Vámosgyörkön, amelyek személy és teherforgalmat egyaránt
bonyolítanak.
A vasutak mellett az országutak is jó karban vannak. A legjobb állapotban
lév!k a Budapestet Kassával összeköt! országút vidékünket átszel! szakasza, a
Gyöngyösr!l Losoncra, valamint a Gyöngyösr!l Jászberénybe vezet! út, melyek köves utak, s így a közlekedést nagymértékben el!mozdítják. Az el!soroltakon kívül kövezett út köti a f!útvonalakhoz Gyöngyöstarjánt, Nagyrédét,
Szücsit, Abasárt, Detket, Ludast és Nagyfügedet. A Csányt az országos úthálózatba beköt! köves út forrásunk keletkezésének idején volt épül!ben.
A jó közlekedés természetesen kedvez!en alakította az értékesítési lehet!ségeket, s a termel!knek távolabbi piacok elérését is lehet!vé tette. A Mátraalján Gyöngyös, Hatvan, Pásztó és Apc piacai kínáltak lehet!séget az értékesítésre. Ezek közül a legjelent!sebb a gyöngyösi volt, mely a kis- és nagykereskedésnek  mint egyszersmind a föld termékeknek is legélénkebb rakhelye volt. A hatvani
f!képpen marhavásárairól volt ismert, míg a pásztói, marhavásárairól és gabonapiacáról egyaránt híres volt. Az apci piac nem nagyobb jelent!séggel nem
bírt. Gyöngyösön évente 4 országos és 104 hetivásárt tartottak. Hatvanban 6
12

Uo. 22-23.
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országos és 52 hetivásár, Pásztón 4 országos és 52 heti, Apcon pedig 3 országos
vásár követte egymást évente. Legnagyobb mennyiségben búza, rozs, árpa és
kukorica cserélt itt gazdát, de - bár kisebb mennyiségben - kétszeres, borsó,
bab, lencse, köles és pohánka, azaz hajdina is eladásra került. Ez utóbbi termények a helybéli lakosság ellátását szolgálták, ezért nem kerültek nagyobb
mennyiségben a piacra. Jelent!s mennyiséggel képviseltette viszont magát a
bor, mely a vidék északi területeinek f! kereseti forrását jelentette.
Nem elhanyagolható hatást gyakorolhatnak egy táj gazdasági életére a posta, és távíróállomások. Gyöngyös, Hatvan, Pásztó, Apc, Karácsond, Ludas, és
Vámosgyörk rendelkezett postahivatallal, míg Gyöngyösön, Hatvanban,
Apcon, Ludason és Vámosgyörkön a pályaudvaron távíróállomás is m"ködött.
Így minden vasútállomás rendelkezett távíróval, ahol teherforgalom is volt.
A népességi viszonyok alakulására kés!bb részletesen kitérünk, elöljáróban
annyi, hogy a táj korabeli mértékegységgel 19,1 négyszögmérföldet foglalt magába, ami 1332,85 négyzetkilométernek felel meg. E területen a múlt század
második felében 71.647 lakos élt, 54 f! négyzetkilométerenként. Ez a népesség
nem egyenletesen oszlott el a vidéken, hanem az északi rész hegyes vidékei
ritkábban, a déli területek s"r"bben lakottak voltak. Az átlagszámítás az északi
területet jelöli s"r"bben lakottnak, hiszen az itt található Gyöngyös 18.110 lakosával eltéríti az átlagszámot a valóságtól.
Ami a foglalkozását illeti egyedüli f! keresete a róna vidéken lakó népnek a mezei gazdálkodásban, a fels! vidéken, a Mátra tövében lev! vidéknek, a mezei gazdálkodás mellett  mely inkább csak a házi szükségletet fedezi  a bortermelésben áll. Különösen Gyöngyös vidékén ez f! kereseti forrása a népnek, mellékkeresete ezen járás lakosságának nincsen. A takarékossági hajlam a rónavidéken lakó népnél jobban mutatkozik,
mint a fels!, sz!l!kkel bíró községekben.13
Vidékünkön a 19. század harmadik harmadában 209 nagy- és középbirtokot, valamint 13.893 kisbirtokot találhattunk. A kisbirtokok nagysága általában
a jobbágyvilág negyed telkeinek felelt meg, azaz 10 magyar (1200 négyszögöl)
holdra terjedt. Így a kisbirtokokra 138.930 katasztrális hold, a közép- és nagybirtokra pedig 52.070 katasztrális hold esett a Mátraalján. A nagybirtok jelent!s
része a Mátra hegység erd!ségeit foglalta magába, melyek szinte kizárólag a
nagybirtokosok kezén voltak. Bár a kisbirtok jelent!s része tíz holdas parcellákban volt  negyed telket jelentett  sok volt az ennél is kisebb, egy nyolcad,
egy tizenhatod kiterjedés", gazdaságnak már nem nevezhet! parasztbirtok. A
sz!l!kben még nagyobb aprózódás figyelhet! meg.
Több földtulajdonos bérbe adással igyekezett földjei után jövedelmet szerezni. A haszonbérek alakulásáról forrásunk így tudósít: A járásnak jobb vidékén egy 225 hold szántóföldb!l álló birtok után volt a haszonbér 2970 forint, a járásnak
közép min!ség" talaján volt egy #43 hold szántóföldb!l álló birtoknak haszonbére #600
forint, a járásnak legsilányabb talaján volt egy 30 hold szántóföldb!l álló birtoknak ha13

Uo. 26-27.
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Legel!

Erd!

Sz!l!

Nádas

Haszonvehetlen

Jövedelem

347

Rét

2

Szántó

Adács

Kisbirtokosok

Község

Nagybirtokosok

szonbére #80 forint.14 Eszerint egy hold jó min!ség" szántó haszonbére 13 forint
20 krajcár, közepesé 11 forint 19 krajcár, a silányé pedig 6 forint volt. Ezek az
árviszonyok azonban csak az 1867-1872 közötti id!szakban voltak jellemz!ek.
Az 1870-es évek közepét!l egy hold jó min!ség" szántót már 8-10 forintért is
lehetett bérelni, közepeset 6-8, míg silányabbat 4-6 forintért.15
Ha valaki birtokot vásárolt a Mátraalján 1867 és 1872 között, 10 magyar
hold kiterjedés" földdarab után jó talajmin!ség esetén 2.000 forintot kellett fizetnie. Közepes földmin!ség esetén ekkora terület már 1000 forintért is kapható volt, míg a silány min!ség csak 500 forintba került. A 70-es évek közepét!l a
vételárak tekintetében is változás állott be. Egy Hort község határában található jó min!ség", 248 magyar hold kiterjedés" szántóföld 1876-ban 34.000 forintért kelt el (holdja 136 forintért). Az 1870-es évek második felében kisebb birtoktestek esetén egy katasztrális (1.600 négyszögöl) hold kit"n! min!ség"
szántóért 150-200 forint közötti vételárat kellett fizetni, a közepes min!ség"
földnek 100-150 forint között kelt el holdja, míg a rossz földekért 50-100 forint
között kellett fizetni.
Az alábbi, egy közel egykorú forrás alapján készült táblázat községenként
mutatja be a m"velési ágak szerinti megoszlást, és az egyes települések határában el!állítható kataszteri tiszta jövedelmet is.16
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Uo. 28-29.
Uo.
16 Magyarország m"velési ágak szerinti terjedelme és földjövedelme, Buda, 1865. 140-149.
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Gyöngyös

2

2627

1157

125

611

3132

1196

0

1156

34.224,04

Gyöngyöshalász

8

477

2968

698

223

0

284

0

190

23.407,40

Gyöngyösoroszi

0

617

575

158

287

2.230

362

0

196

11.385,33

Gyöngyöstarján

5

597

1997

485

1.218

2.632

476

0

225

24.423,30

Gyöngyöspüs
pöki
Gyöngyöspata

1

260

1.174

177

169

0

143

0

131

10.032,35

7

475

3250

660

1265

4235

455

0

341

25.797,57

Hatvan

4

678

4.975

2.439

2129

222

499

67

778

36.071,09

Hort

6

361

5106

851

1.070

134

45

15

307

33.152,22

Hasznos

15

259

598

644

185

5.933

29

0

332

7.771,59

Halmaj

5

77

1.354

160

207

0

0

0

63

7.362,40

Karácsond

10

259

4.121

240

597

19

69

0

346

23.890,12

Kisréde

2

665

1.079

318

12

0

544

0

60

15.155,00

Nagyréde

6

326

2.415

301

569

298

125

0

181

14.248,10

Nagyfüged

8

194

2.797

858

892

0

0

74

145

19.096,31

Pásztó

10

785

2.258

998

602

731

502

0

558

25.254,12

3

532

1.181

417

1.405

58

531

0

228

15.765,02

1

547

1.480

96

998

8097

309

0

633

18.369,42

5

143

1.211

353

240

675

121

0

121

8. 844,37
7.623,54

Saár
(Abasár)
Solymos
(Gyöngyös
solymos)
Szent Jakab
Szurdokpüspöki

1

141

800

246

191

1.059

120

0

143

Szücsi

6

164

1.560

419

305

535

126

0

140

10.680,53

Tarr

7

253

1.727

494

199

1.983

157

0

158

12.186,31

Tass puszta

1

0

683

228

156

140

0

0

30

6.693,53

Vámosgyörk

4

188

1.858

950

993

0

0

0

212

13.818,31

Veresmart

1

119

42

37

150

644

89

0

59

2.157,58

Visonta

8

426

2.859

176

299

208

476

0

249

22.606,15

Visznek

4

169

1668

774

1159

0

0

0

192

11.289,15

8

150

1.925

1.356

831

0

0

6

220

15.030,43

209

13.938 84.641

20.731

24.897

10.495

662.857,67

Zsadány
(Tarnazsadány)
ÖSSZESEN

42.680

7.608 162

Táblázatunk adatai többnyire egyeznek a becsl!járás mez!gazdasági
leírásában szerepeltetettekkel, mindössze az összterület tér el 214 katasztrális holddal, de ez lehet összeadási hiba is, amelyre sajnos több példa is
akad az 1865-ös kiadványban, a kisbirtokosok számának különbsége pedig inkább számok fölcserélésének t"nik, mint valós, bár egyébként jelentéktelen eltérésnek. Mindenesetre a birtokosok száma esetében konstatálható 0,3 százalékos, az összterület esetében pedig 0,1 százalékos eltérés
nem akkora ellentmondás, amely alapján a két forrás adatai megkérd!jeleznék egymás hitelességét.
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A táblázatban közölt összjövedelem mennyiségéb!l sajnos nem következtethetünk az egyes m"velési ágak fontosságára, vagyis jövedelmez!ségére. Ehhez nem elég az egyes m"velési ágak nagyságának, vagy a szokásos haszonbéreknek az ismerete, - adataink a szántóföldekre vannak  hanem azt kell megtudnunk, milyen gazdálkodás dívott az egyes területeken, s milyen m"velési
költség mellett, mekkora jövedelemre lehetett szert tenni. Ehhez a kataszteri
iratok egy másik típusa nyújt segítséget, mégpedig a Min!ségi osztályok és
tisztajövedelmi fokozatok felállítása iránti javaslat nevet visel! dokumentum.
Ez az irattípus  az 1875. évi VII. tc. hívta életre - min!ségi osztályokba sorolja
a vizsgált terület minden parcelláját, és pontosan megállapítja az azon el!állítható tiszta jövedelmet. A kataszteri tiszta jövedelem szolgált a földadó kivetésének alapjául az egész országban, vagyis a becsl!biztosok által meghatározott
érték képezte a földterületek aranykorona értékét. Hogy a becslést pontosan
mikor végezték el nem tudjuk, mert a Heves megyei Földhivatal hideg irattárában fennmaradt iratcsomó nem teljes, az egyes borítékíveken nem szerepel
dátum, de biztos, hogy 1882-ben már készen volt, hiszen az országos összesítés
tartalmazza a benne szerepl! adatokat. A becsl!biztosok a földmin!ségben
mutatkozó eltérések miatt két osztályozási vidékre osztották a Mátra-alja területét az alábbi megállapításokkal.
Az I. osztályozási vidék községei a korabeli névhasználattal Adács, Atkár,
Csány, Detk, Encs, Gyöngyöshalász, Gyöngyöspüspöki, Hatvan, Hort,
Karácsond, Ludas, Nagyfüged, Tass, Vámosgyörk, Visznek és Zsadány voltak,
a másodiké pedig Apc, Domoszló, Ecséd, Fajzat, Fancsal, Fels!-Nána, Gyöngyös, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Halmaj, Hasznos,
Kisréde, Markaz, Nagyréde, Pásztó, Saár, Solymos, Szentjakab, Szurdokpüspöki, Szücsi, Tarr, Ugra, Visonta, Veresmart.17
A szántó m"velési ágban mindkét osztályozási vidéken 8-8 min!ségi fokozatot állítottak föl. Sajnos a II. osztályozási vidék iratanyaga hiányos, így ott a
második, harmadik, és hatodik osztályba sorolt szántók leírása nem ismeretes.
Az I. osztályozási vidék I. osztályú szántóinak talaja sárga agyagra települt, közepesen kötött, gazdag televény", kevés homokkal kevert 2-3 láb mélység" fekete
agyag. Fekvésük emelkedett, vagy kedvez!en szelíd lejtés" róna, mely minden id!ben
jól megm"velhet!, s megmunkálására csak a túlságosan nedves id!járás van befolyással. Nedvtartóssága közepes, sem es! el nem áztatja, vagy iszapolja, sem szárazság által
nem szenved. Term!ereje igen jó, benne minden gazdasági növény igen díszlik, termései
biztosak, de a Mátra közelében feküdvén annak zordonabb szelei által némelykor kártékonyan
befolyásoltatnak. A három nyomásos rendszerben m"velt földeken els! évben kukoricát, másodikban búzát, harmadikban pedig árpát termesztettek. Az els! évben a
föld felét ugaron hagyták, azaz pihentették. Minden katasztrális holdra hatévenként
270 mázsa trágyát szórtak. Ezen földek értékét növeli a vasút, és a jó karban lév! állami k!utak közelsége, mely megkönnyítette az értékesítést, valamint az is, hogy az
17 A Budapesti Kataszteri Kerület összes becsl!járásainak osztályozási vidékenkénti el!leges tisztajövedelmi fokozatai, és sommás osztálykivonatainak összeállítása, Budapest, 1883.
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I. osztályú szántók a települések közvetlen közelében feküdtek, s így a termények
beszállítása sem okozott nagyobb nehézséget.
A betakarítható átlagtermés holdanként 13 pozsonyi mér! búza, 16 pozsonyi mér! árpa, és 14 pozsonyi mér! kukorica. Bár Hatvan közelében néhány
els! osztályba sorolt szántó talaja gyengébb volt, - s így termése sem érte el a
fentebb közölt mennyiséget, - a vasútvonal közvetlen közelsége olyan jó értékesítési lehet!séget teremtett, hogy a biztosok indokoltnak látták ezeket a földeket is els! osztályba sorolni.18
A II. osztályozási vidék I. osztályú szántói hasonló képet mutattak az el!z!ekhez. A különbség mindössze annyi, hogy a közepesnél er!sebben kötött fekete agyag talajából hiányzik a homok, s emelkedett, vagy kedvez!en szelíd lejtés"
sík vidékek mellett lapos területeken is megtalálhatóak voltak. Term!erejük
szintén nagyon jó, termésük rendes id!járás mellett igen jó és biztos. Ez azt jelentette, hogy a háromnyomásos rendszerben 12 pozsonyi mér! búza, 16 pozsonyi ér! árpa, és 13 mér! kukorica volt róluk betakarítható. Mint a
becsl!biztosok megállapították: ezen osztályozási vidéken ezen talajok a legjobbak,
s legsúlyosabb búzát teremnek, továbbá sem az elázás és eliszapolásnak sem pedig szárazságnak nincsenek kitéve: - továbbá a gyöngyösi piachoz, hol termésük mindenkor
elértékesíthet!, közel feküsznek  továbbá vasúti állomásokkal és jó országutakkal lévén
ellátva, értékesítésük könny", egyedüli hátrányuk a zord szelek gyakori látogatása.19
Találhatóak még Pásztó környékén e min!ségi osztályba tartozó lapos fekvés",
de árvízt!l mentes iszapos, homokos agyagtalajú földek, melyeken inkább csak
rozsot termelnek, de könny" munkálatú lévén és biztos terméseket adván, a f!talajnemmel egyenl! iga és kézi napszám mellett, valamint a Pásztó-Oderberg, és PásztóBudapest vasútvonalak közvetlen közeliben feküdvén terményük kit"n!en értékesíthet!.20
Az I. osztályú földek leírása és számbavétele után a tiszta jövedelem kiszámítása következett. Ezt az alábbi táblázatok mutatják be.
Az els! osztályozási vidék gazdasági számításai:
Megnevezés

Nyerstermék értéke
Els! év
1/2 hold ugarlegel!, a 6 forintos legel! 7 %-a
1/2 hold kukorica termése 7 pozsonyi mér!
1/2 hold szártermés 1 mér! után 80 kg, tehát 560 kg.
Összesen
Második év
1 hold búzatermés 13 pozsonyi mér!
1 hold szalmatermés 13 mázsa 1 mér! után 100 kg.
1 hold tarlólegel! a 6 forintos legel! 5 %-a

Egységár
Összesen
krajcárban
42
203
25

2"
".42"
"40
".582

4"0
25

5.330
325
30

18 Min!ségi osztályok és tisztajövedelmi fokozatok felállítása iránti javaslat, Budapesti Kataszteri Kerület Gyöngyösi Becsl!járás (továbbiakban MBKGY) I. osztályozási vidék szántó I. GyKBA
HMF 293444/891 III. 26/11.
19 MBKGY II. osztályozási vidék szántó I. GyKBA HMF 293444/891 III. 26/11.
20 Uo.
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Összesen
Harmadik év
1 hold árpatermés 16 mér!
1 hold szalmatermés 1280 kg. 1 mér! után 80 kg.
1 hold tarlólegel! a 6 forintos legel! 5 %-a
Összesen
1 katasztrális holdnak 3 évre es! termésértéke
1 katasztrális holdnak 1 évre es! termésértéke
Mívelési költség
Vet!mag és trágya
Kukorica holdanként 4/8-ad mér! 1/2 holdra 2/8 mér!
Búza holdanként 2 pozsonyi mér!
Árpa holdanként 2 pozsonyi mér!
Trágya holdanként 45 mázsa összesen 135 mázsa
Összesen
Igamunka
Ugarszántás holdanként els! másfél nap
Második egy és egynegyed nap
Kukoricának szántás holdanként másfél nap
Boronálás holdanként egynegyed nap
Simítás holdanként egyötöd nap
Behordás egy nap
Vet!szántás a búzának holdanként másfél nap
Boronálás egynegyed nap
Simítás egyötöd nap
Behordás háromnegyed nap
Vet!szántás az árpának holdanként másfél nap
Boronálás egynegyed nap
Simítás egyötöd nap
Behordás háromnegyed nap
Trágya kihordása és elterítése két és fél nap
Összesen
Kézimunka
Kukorica eke utáni elszórása háromnegyed nap
Els! kapálás fél holdra négy vegyes napszám
Második kapálás fél holdra négy vegyes napszám
Törés, szárvágás négy vegyes napszám
Lemorzsolás 7 mér! után
Búza vetése holdanként egynegyed nap
Gyomirtás holdanként két nap
Aratás a termés 10 %-a
Szalmásgabona fel és lerakása háromnegyed nap
Cséplés a magtermés 10 %-a
Árpa vetése holdanként egynegyed nap
Gyomirtás holdanként két nap
Aratás a termés 10 %-a
Szalmásgabona fel és lerakása háromnegyed nap
Cséplés a magtermés 10 %-a
"rzés: cs!szbér 3 évi vetésforgó tartamára
Összesen
Mívelési költség összesen
Egy évre es! mívelési költség
Kataszteri tiszta jövedelem
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5.685
"85
40

2.960
5"2
30
3.502
"0.739
3.580

203
4"0
"85
5

50
820
370
675
".9"5

2"0
2"0
2"0
2"0
2"0
2"0
2"0
2"0
2"0
2"0
2"0
2"0
2"0
2"0

288
"57
26
2"
"05
3"5
52
42
"57
3"5
52
42
"57
525
2.254

30
80 illetve 50
"00 illetve 60
80 illetve 50
"0
80
30

22
260
320
260
70
20
60
565
82
479
20
60
347
82
266
"20
3.033
7.202
2.40"
"2 forint

""0
80
30
""0
40
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Az I. osztályozási vidék I. osztályú szántóföldjein 12 forint tiszta jövedelem
volt elérhet!, ami mai szóhasználattal 24 aranykoronás földet jelentett.
A II. osztályozási vidéken a tisztajövedelem így alakult:
Megnevezés

Nyerstermék értéke
Els! év
1/2 hold ugarlegel!, a 425 krajcáros legel! 10 %-a
1/2 hold kukorica termése 6,5 pozsonyi mér!
1/2 hold szártermés 1 mér! után 80 kg, tehát 520 kg.
Második év
1 hold búzatermés 12 pozsonyi mér!
1 hold szalmatermés 12 mázsa 1 mér! után 100 kg.
1 hold tarlólegel! a 425 krajcáros legel! 7 %-a
Harmadik év
1 hold árpatermés 16 mér!
1 hold szalmatermés 1440 kg. 1 mér! után 90 kg.
1 hold tarlólegel! a 425 krajcáros legel! 7 %-a
1 katasztrális holdnak 3 évre es! termésértéke
1 katasztrális holdnak 1 évre es! termésértéke
Mívelési költség
Vet!mag és trágya
Kukorica holdanként 4/8-ad mér! 1/2 holdra 2/8 mér!
Búza holdanként 2 pozsonyi mér!
Árpa holdanként 2 pozsonyi mér!
Trágya holdanként 40 mázsa összesen 120 mázsa
Összesen
Igamunka
Ugarszántás holdanként els! másfél nap
Második egy és egynegyed nap
Kukoricának szántás holdanként másfél nap
Boronálás holdanként egynegyed nap
Simítás holdanként egyötöd nap
Behordás egy nap
Vet!szántás a búzának holdanként másfél nap
Boronálás egynegyed nap
Simítás egyötöd nap
Behordás háromnegyed nap
Vet!szántás az árpának holdanként másfél nap
Boronálás egynegyed nap
Simítás egyötöd nap
Behordás háromnegyed nap
Trágya kihordása és elterítése két és fél nap
Összesen
Kézimunka
Kukorica eke utáni elszórása háromnegyed nap
Els! kapálás fél holdra négy vegyes napszám
Második kapálás fél holdra négy vegyes napszám
Törés, szárvágás négy vegyes napszám
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Egységár
Összesen
Krajcárban
42
"99
25
Összesen

2"
"294
"30
"445

407
25

4884
300
29
5685

Összesen
"83
40
Összesen

2928
576
29
3502
"0"92
3397

"99
407
"83
5

48
8"4
366
600

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

"50
"22
"50
25
20
"00
300
50
40
"50
300
50
40
"50
400
2.047

30
80 illetve 50
"00 illetve 60
80 illetve 50

22
260
320
260
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Lemorzsolás 7 mér! után
Búza vetése holdanként egynegyed nap
Gyomirtás holdanként két nap
Aratás a termés 10 %-a
Szalmásgabona fel és lerakása háromnegyed nap
Cséplés a magtermés 10 %-a
Árpa vetése holdanként egynegyed nap
Gyomirtás holdanként két nap
Aratás a termés 10 %-a
Szalmásgabona fel és lerakása háromnegyed nap
Cséplés a magtermés 10 %-a
"rzés: cs!szbér 3 évi vetésforgó tartamára
Összesen
Mívelési költség összesen
Egy évre es! mívelési költség
Kataszteri tiszta jövedelem

"0
80
30
"20
80
30
"20
60

65
20
60
5"8
90
439
20
60
350
90
263
"80
3.0"7
6.892
2.297
"" forint

A II. osztályozási vidék legjobb szántói 11 forint tiszta jövedelmet hoztak, s
így 22 aranykoronásnak számítottak.
Az els! osztályú földek tisztajövedelme a gyöngyösi piaci árakat figyelembe
véve 79 kiló búzaliszt, vagy 20 kiló marhahús, vagy 21 kiló disznóhús, vagy 15
kiló szalonna, vagy 85 kiló só, vagy 110,5 búzakenyér, vagy 554 darab tojás
árának felelt meg. Minthogy a gazdák jelent!sebb része vidékünkön 10 hold
körüli területen gazdálkodott, ennek a tisztajövedelemnek természetesen a tízszeresét könyvelhette el, s ha azt is figyelembe vesszük, hogy a megmunkálás
saját munkaer!vel történt, akkor az is nyilvánvaló, hogy ez az összeg nem a
gazdaság fenntartására és család élelmezésére volt szükséges, hanem egyéb
szükségletek kielégítését szolgálhatta, vagy kell! takarékosság mellett a vagyont gyarapíthatta. Egy magyar tarka fajú tehén abban az id!ben 35 forintba
került, de 30 forintért már egy hitványabb lovat is vehettek a ceglédi vásáron.
A többi min!ségi osztályba sorolt szántóföldek jövedelmez!ségét nem kívánjuk a fenti részletességgel bemutatni, csak jelezzük azokat az eltéréseket,
amelyek miatt jövedelmük csekélyebb.
A másod- és harmadosztályú szántók annyiban különböznek az els!kt!l,
hogy túlságosan sok nedvességet el nem bírnak, és nagy szárazságban aszálynak
vannak kitéve.21 A negyed osztályba tartozók er!sen kötött talajúak, ezért
megmunkálásuk nehéz. A gyakori es!k mindjárt eláztatják !ket, s csak
nagysokára száradnak ki. Ugyanakkor a szárazság által is sokat szenvednek.
Mindezek miatt termésük feltételes, az id!járásnak nagyon kiszolgáltatott. A
domboldalakon fekv! negyedosztályú szántók az elázásnak és az eliszapolódásnak nincsenek kitéve, de a szárazság annál több kárt tesz bennük. A fennsíkokon található ötöd osztályú szántók egy részének közepesen, míg a többinek er!sen kötött talaja már nem minden növény termesztésére alkalmas, s a
kövesebb fennsíkokon megmunkálásuk is nehéz. A magasabban fekv! földek
csak nedves id!járás mellett hoznak meglehet!s termést, száraz években
aszálynak vannak kitéve. Term!erejük közepes, vagy annál kicsit gyengébb,
21
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I.

1. év

2. év

½Ugar
½
Kukorica

Búza

3. év 1.év 2. év 3.
év
Árpa
14 13 16

Ft
"2,0
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Második osztályozási
TermésátHáromnyomásos
gazdálkodási rendlag pozsoszer
nyi m.

1. év

2. év

½ Ugar Búza
½ Kukorica

3. év 1. év 2.év 3.év
Árpa 13

12

Kataszteri
tisztajöv.

Els! osztályozási vidék
TermésátHáromnyomásos
gazdálkodási rendlag pozsoszer
nyi m.

Kataszteri
tisztajöv.

Min!ségi osztály

ráadásul  minthogy kukoricának nem alkalmasak  csak tiszta ugarlás mellett
használhatók, azaz a háromnyomásos rendszerben az els! évben az egész területet pihentetni kell, s így csak az ugarlegel!b!l származó jövedelemre számíthat ekkor gazdájuk. A magasabb fennsíkokat a búza sem szereti igazán. Bár
megterem, de inkább a rozs és a zab e területek f! terménye. Ráadásul az utaktól és a vasutaktól tehát a piactól is távol fekszenek, s ez is csökkenti jövedelmüket. A hatod osztályú szántók a kedvez!en sík területeken találhatóak. A
laza barna homoktalaj megmunkálása könny", az id!járás nem befolyásolja,
term!ereje azonban a közepesnél gyengébb, s nem is minden növény számára
alkalmas. Termése bár biztos de kevés. A búzát nem kedveli, inkább rozsot,
kukoricát és zabot terem, s azt is a már fentebb említett teljes ugarlás mellett.
Hetedosztályú szántókat a domboldalakon és a legmélyebb fekvés" területeken találhattunk. Az igen lapos, tehát mély fekvés" hetedosztályú szántók talaja nagyon kötött, igen szikes agyag, mely, ha megszárad, vagy nedves, nem
m"velhet!. Már a legkisebb es! eláztatja, szárazságban pedig mit sem terem.
Term!ereje igen gyenge, búzát és zabot terem teljes ugarlás mellett, termése
azonban bizonytalan. A hetedosztályú szántók másik típusát a partoldalakon,
a dombok oldalán található vörös agyag talaj képviseli. Ez er!sen kötött, és
nedvtartóssága fekvésénél fogva rossz, hiszen a víz gyorsan lefolyik róla s így
hamar kiszárad. Csak néhány gazdasági növény termesztésére alkalmas, de
termése bizonytalan, s még rendes id!járás mellett is kevés, szárazságban pedig minden kisül bel!le. Teljes ugarlás mellett valamennyi rozsot és zabot terem. Ráadásul az utaktól és a vasutaktól is távol esik. A nyolcad osztályú szántóknak szintén két típusa volt megtalálható vidékünkön. A sík fekvés" szélhordta ritka homok, és a meredek, vízmosásos domboldalakon fekv! vörös
agyag. Míg az els! teljesen laza homoktalajban a szelek okoznak jelent!s károkat, addig az er!sen kötött agyagtalaj megm"velését a meredek lejtés és a vízmosások nehezítik. Term!erejük igen rossz, homokon nedvesebb id!járás mellett valamivel jobb termésre számíthatnak a gazdák, az agyagtalajon azonban a
legkisebb szárazság is kipusztítja a vetéseket. Csak rozsot és zabot teremnek
teljes ugarlás mellett. Az egyes min!ségi osztályokból nyerhet! tiszta jövedelmet az alábbi táblázat mutatja.
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II.

III.
IV.
V.

½
Búza Árpa 14 12
Ugar
½
Kukorica
½ugar Búza Árpa 12 11
½
kukorica
10 10
½ugar Búza Árpa
½
kukorica
Ugar Búza Árpa
9

15 "",00

Nincs adat

9,00*

14 9,75

Nincs adat

7,50*

13 8,00
11 6,00

½ Ugar Búza Árpa
½ Kukorica
Ugar ½
Zab
Búza
½Rozs
Nincs adat

11 9

13

5,5

8

1
3

3,8

-

12

VI.

Ugar

Rozs ½Kukorica
½ Zab

-

10 12 4,25
12

VII.

Ugar

Búza

Zab

-

7 12 2,50

Ugar

Rozs

Zab

-

8 1
0

",2

Ugar

Rozs

Zab

-

7 9 ",20

Ugar

Rozs

Zab

-

7 9

0,5

VIII.

2,2∗

A szántóterületek tiszta jövedelmének megállapítása után a kertek számbavétele következik. A becsl!biztosok itt nem állítottak össze a szántókhoz hasonló kimutatást, hanem a szántók jövedelmét vették alapul.
Min!ségi osztály

Els! osztályozási vidék

I.

II.

III.

IV.

Tisztajövedelem
forintban

Tisztajövedelem
forintban

Rövid jellemzés

Rövid jellemzés
Hasonló a II. osztályú
szántóhoz, de jövedelme
annál annak 32 %-ával
több
Hasonló a III. osztályú
szántóhoz, de jövedelme
annál annak 20 %-ával
több
Hasonló a IV. osztályú
szántóhoz, de jövedelme
annál annak 21 %-ával
több
-

Második osztályozási

Hasonló a II. osztályú
szántóhoz, de jövedelme
annál annak 35 %-ával
több
Hasonló a II. osztályú
szántóhoz, de jövedelme
annál annak 18 %-ával
több
Hasonló a IV. osztályú
szántóhoz, de jövedelme
annál annak 45 %-ával
több
Hasonló a IV. osztályú
szántóhoz, de jövedelme
annál annak 20 %-ával
több

"4,50

"",00

9,00

-

"2,00

"0,50

8,00

6,50

∗
A csillaggal jelölt adatok a Budapesti Kataszteri Kerület összes becsl!járásainak osztályozási
vidékenkénti el!leges tisztajövedelmi fokozatai és sommás osztálykivonatainak összeállítása Budapest 1883 kiadványból valók.
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Mint az táblázatunkból is kit"nik a kertek csak négy min!ségi osztállyal képviseltették magukat a Mátra-alján. Az els! osztályú kertek a lakóterületen belül feküdtek, így kihasználtságuk, és a talaj javításának lehet!sége sokkal jobb volt, mint
a határban fekv!, hozzájuk hasonló szántóké, ezért jövedelmük is több volt. Nagyobbrészt zöldséget, vagy gyümölcsöt termesztenek rajtuk, jobbára házi szükségletre. Könnyen és korán m"velhet!k voltak, jó éghajlati viszonyok mellett. A II.
osztályúak szintén a belterületen voltak, és bár zöldséget és gyümölcsöt is termesztettek rajtuk, nagyobbrészt gazdasági melléktermények - például burgonya, répa,
retek - el!állítására használták !ket. Terményeik forgalmi czikket nem képezvén, csak
házi szükségletre használtatnak, állapították meg a becsl!biztosok. Lapos fekvésük
miatt es!s id!járás esetén nagyon eláztak, s ilyenkor a kerti munkák csak kés!n indulhattak meg. A IV. osztályú kerteket minden közlekedési útvonaltól távol a Mátra hegység magasabb vidékein találhattuk. Ezekben a magas hegyi fekvés" kertekben szintén csak házi szükségletre termesztették kevés zöldség és gyümölcs
mellett a burgonyát és a répát.
A Mátra-alja mez!gazdasága szempontjából kiemelten fontos m"velési ág a
rétgazdálkodás volt. Nem els!sorban az innen el!állítható jövedelem miatt, bár az
sem volt elhanyagolható, hanem mert a rétekr!l lekaszált széna nélkül a gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen igásállatok nem lettek volna kiteleltethet!ek, illetve a téli
takarmány beszerzése komoly költségeket rótt volna a gazdákra. Rétföldeket öt
min!ségi osztály képviselte, melyek a következ!képen jövedelmeztek:
Els! osztályú rétek

Krajcár
Nyerstermés értéke:
1 hold termése 15 mázsa jó szé- 110
1650
na
8 mázsa jó sarjú
95
760
1 hold tavaszi és !szi legeltetés,
49
a szénaérték 3 %-a
Összesen 2459
Mívelési költség
Kézi munka:
1 hold széna kaszálása másfél 100
150
nap
sarjú kaszálása másfél nap
100
150
Szénaforgatás és gy"jtés 3
60
180
asszony
Összerakása a mez!n 1 férfi
100
100
150
60
Sarjúforgatás és gy"jtés 2 aszszony
30
1 gyermek
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Nyerstermés értéke:
1 hold termése 15 mázsa jó
széna
mázsa jó sarjú
1 hold tavaszi és !szi legeltetés, a szénaérték 3 %-a

Összesen

Egységár

Összesen

Második osztályozási
Megnevezés

Egységár

Els! osztályozási vidék
Megnevezés

Krajcár
110

1650

95

665
49

Összesen
Mívelési költség
Kézi munka:
1 hold széna kaszálása másfél 100
nap
sarjú kaszálása másfél nap
100
Szénaforgatás és gy"jtés 3
60
asszony
Összerakása a mez!n 1 férfi
100
Sarjúforgatás és gy"jtés 2 asz- 60
szony

2364
150
150
180
100
120
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Összerakása a mez!n fél férfinapszám
Széna és sarjú felrakása és
eltevése 1 nap
Vakondtúrás elegyengetése 1
gyerek
Összesen
Igamunka:
Széna és sarjú behordása 1
nap
#rzés:
Cs!szbér
Mívelési költség összesen
Tisztajövedelem " holdra

100

50

100

100

30

30
910

210

210
40
""60
"3,0

Összerakása a mez!n ½ férfi
1 gyermek
Széna és sarjú felrakása és
eltevése 1 nap
Vakondtúrás elegyengetése 1
gyerek
Összesen
Igamunka:
Széna és sarjú behordása 1
nap
#rzés:
Cs!szbér
Mívelési költség összesen
Tisztajövedelem " holdra

100
30
100

80

30

30

100

910
200

200
60
""70
"2,0

Az els! osztályozási vidék els! osztályú rétjeit a Tarna folyó öntözte, míg a
másodikét a Zagyva. A folyóparti hátas, tehát magasabb fekvés" rétek jó és
tápláló füvet adtak, növényzetük s"r", részben szál, részben aljfüvekb!l állt. A
szálfüvek között megtalálható volt a tippan, a rozsnok, és a perjefélék, míg az
aljfüveket a vadlóhere, a vadbükköny, a vadborsó, a komócsin, a somkóró, a
sárkerep és a vadlucerna képviselték. Szénájuk minden gazdasági állatnak jó
takarmányt jelentett, s ezért értékesítése nem jelentett gondot. Nemcsak a gazdaságok számára volt keresett termék, de a Gyöngyösön és Hatvanban állomásozó katonaság is biztos piacot teremtett számára. Ezeket a réteket évente kétszer kaszálták, és tavasszal és !sszel, kaszálás után legeltettek is rajtuk.
A második osztályba tartozó rétek szénatermése bár hasonló min!ség", de
már kevesebb volt. F!képpen patakok és források által átszeldelt lapályokon
vagy folyóparti szárazabb fekvés" területeken voltak fellelhet!ek. A mélyebb
fekvés" kaszálók nedvesebb években az elöntésnek voltak kitéve, s!t nagyobb
záporok idején a kész szénatermést is elmosta a víz, a magasabban fekv!kben
viszont a szárazság tett kárt. Termésük tehát nem volt biztos. Az egyik fajta
szárazabb id!ben, míg a másik es!sebb id!járás esetén adott jó és tápláló, minden állat etetésére alkalmas szénát és sarjút.
A harmadosztályú réteket már nem a folyó és patakvölgyekben kell keresnünk, hanem a szárazabb fekvés" domboldalakon. Mivel a nedvesség egyetlen
forrása ezeken a területeken  természetesen az es! mellett  a hólé, s ez gyorsan lefolyik innen, csak az es!s évek kecsegtettek jó szénaterméssel, amely az
id!járásnak ily mértékben kiszolgáltatva igen bizonytalan volt. A jó és tápláló
növényzet itt már csak közepesen s"r", vagy annál egy kicsit s"r"bb volt, s közötte a cickafark és a vadzab is el!fordult a korábban már felsorolt f"fajtákon
kívül. Szénája lovak és birkák etetésére volt alkalmas.
A negyedosztályú rétek a Zagyva és a Tarna partjai mentén a mélyen fekv!
területeken, patakok és források által szabdalt mélyföldeken és a hegyekben
voltak megtalálhatóak. A két folyó melletti gyakran víz alatt álló réteken kaszálható, kizárólag sásból és csátéból álló, rossz, savanyú, szénának alig mondható termény önmagában semmilyen állat etetésére nem volt alkalmas. Csak
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Min!ségi
osztály

úgy volt felhasználható, ha jobb takarmánnyal keverték. Bár ezeket a réteket is
kétszer kaszálták évente, - mint az el!z! min!ségi osztályba tartozókat - legeltetni itt már csak egyszer, !sszel lehetett, ha nem volt es!s az id!járás. A patakok menti lapos mez!k békaropkából, sásból, vadlóheréb!l, vadlucernából és
vizimuharból álló dús füve szarvasmarhák etetésére nem alkalmas vegyes szénát adott. Kaszálni itt is kétszer lehetett évente, míg legeltetni csak !sszel. Es!sebb években semmilyen termés nem volt innen betakarítható. Ráadásul a közlekedési utaktól is távol estek. A hegyi rétek az el!bb ismertetett negyed osztályú réteknél sokkal jobb, de sokkal kevesebb szénát termettek, így jövedelmük
ebbe a min!ségi osztályba sorolta !ket.
Ötöd osztályú rétek a legalacsonyabb fekvés" laposokon, vagy a Mátra magasabb lejt!in fordultak el!. A laposokról tisztán csátéból álló igen sok, de értéktelen széna volt betakarítható, míg a magas hegyek sziklás talaján, bár jó de
igen kevés széna termett, s annak beszállítása is igen fáradságos volt a nem
mindig könnyen járható erdei utakon. A hegyi rétek még es!s években sem adtak sok termést, s csak egyszer lehetett kaszálni !ket, utána hegyi legel!ként
szolgáltak.
A rétek kataszteri tisztajövedelmének alakulását a következ! tábla mutatja:
I. osztályozási vidék
Termés mázsában
Széna Sarjú

I.

15

8

II.

14

7

III.

12

3

IV.
V.

28
-

12
-

Legeltetés

Tavasszal 
!sszel
Tavasszal
és !sszel
Tavasszal
és !sszel
Csak !sszel
-

II. osztályozási vidék

Tiszta
jövedelem
Ft
13,00

Termés
Legelmázsában
tetés
Sarjú
Széna
15

7

11,00

13

7

9,50

12

5

2,50
-

12
4

5
-

Tavasszal
és !sszel
Tavasszal
és !sszel
Tavasszal
és !sszel
Csak !sszel
Kaszálás után

Tiszta
Jövedelem
Ft
12,00
10,00
8,75
3,60
1,80

Vidékünket igazán ismertté az itt található sz!l!ültetvények tették. A dokumentumok tanúsága szerint az els! osztályozási vidék sz!leiben 4, míg a
másodikban hét min!ségi osztály volt fellelhet!. Az els! osztályozási vidék
sz!lei dönt!en az alföldi részen terültek el, míg a második osztályozási vidéken
találhatóak alkották a Mátra-aljai borvidék legfontosabb területeit. Ez indokolttá teszi, hogy részletesen a második osztályozási vidék sz!leivel foglalkozzunk,
s a becsl!járás déli területein található ültetvényeknek  melyek m"velése nem
tér el jelent!sen az ismertetésre kerül!kt!l - pusztán a holdankénti kataszteri
tiszta jövedelmét vegyük számba egy összesít! táblázatban.
A második osztályozási vidék sz!l!ültetvényei forrásaink szerint tehát a
következ! képet mutatták. Az els! osztályba sorolt sz!l!földek lapos fekvés", s
így minden oldalról jól megközelíthet! sárga agyagtalajra települt, er!sen kö323
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tött, televényes, sötétbarna, két láb mély, nagy nedvtartósságú és igen jó term!erej" agyagtalaján holdanként 10.000 t!két számláló, tehát s"r" t!keállású,
kövér növényzet" ültetvények díszlettek. A sz!l!fajták közül leginkább a töröksz!l! volt itt megtalálható, de el!fordult a fekete kadarka, a dinka, a góhér,
a töksz!l! és a kecskecsöcs is. A két-három szem" csapra metszett t!kékhez
karót nem használnak. A kipusztult t!két döntés által újították. A három láb
távolságra ültetett sorok között gyümölcsfák csak elvétve fordultak el!  mint
azt forrásunk megállapítja: gyümölcstermése számba nem vehet!  a termését
viszont fürt alakban a gyöngyösi piacon jól lehetett értékesíteni. A sz!l!nél
azonban sokkal keresettebb volt a bel!le el!állított csekély szesztartalmú közönséges asztali bor, bár a korai szüretelés nem vált el!nyére. Ezek az els! osztályú sz!l!k a legjobb búzatalajokban tenyésztek, és esetenként 80-100 akó (4354 hektoliter) termést is adtak, ugyanakkor sokkal kevesebb ráfordítással voltak m"veltethet!ek, mint a hegyi sz!l!k. Ez magyarázza a magas jövedelmet,
ami az alábbi terméseredményekb!l származott: 1 hold termése: 30 akó (15 és
fél hektoliter) must, 10 akó törköly, 80 kéve venyige és négy mér! bab.22
1 akó must ára
1 akó törköly ára
1 kéve venyige ára
1 mér! bab ára

320 krajcár23
60 krajcár24
2 krajcár25
349 krajcár26

30 akó ára
10 akó ára
80 kéve ára
43 mér! ára

9600 krajcár
600 krajcár
160 krajcár
1396 krajcár

Egy hold termésének értéke tehát 11756 krajcár, azaz 117,56 forint volt. Ezzel szemben a gazdálkodási költségek a következ!képpen alakultak27.
munka neve
kinyitás
metszés
venyige kihordás
kévébe kötés
trágyabehordás
döntés
els! kapálás
második kapálás
kötözés, tisztogatás
harmadik kapálás
szüretelés
fedés
babültetés
babszedés

egy hold megm#veléséhez
szükséges napszám
8 férfi
5 férfi
2 gyermek
1/2 férfi
1 férfi
4 férfi
6 férfi
6 férfi
10 asszony
6 férfi
4 férfi, 10 asszony
5 férfi
1 asszony
2 asszony

egységár összesen
krajcárban
120
960
120
600
70
140
120
60
120
120
120
480
120
720
120
720
100
1000
140
840
120 ill. 80
1280
120
600
80
80
100
200

MBKGY) II. osztályozási vidék sz!l! I. GyKBA HMF 293444/891 III. 26/11.
Uo.
24 Uo.
25 Uo.
26 Uo.
27 Uo.

22

23
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gyalognapszám összesen
bab, must, venyige
beszállítása
trágyakihordás

Szükséges igamunka
2 nap

3/4 nap
igásnapszám összesen
anyagszükséglet és költség
10 kéve zsup a kötözéshez
40 mázsa trágya
8 icce bab
!rzés: pásztorbér
m#velési költség összesen

7800
200

400

200

150
550

10
5
4
80

100
200
32
80
8.762

Egy katasztrális hold els! osztályú sz!l! m"velési költségei tehát 87 forint
62 krajcárt tettek, s ha figyelembe vesszük az el!állítható jövedelmet, a fentebb
már említett 30 akó mustot, 10 akó törkölyt és 80 kéve venyigét, valamint a 3
mér! babot, tehát összesen 1.1756 krajcárt, akkor azt is könnyen kiszámíthatjuk, hogy ezek a sz!l!k 29 forint 94 krajcár, kerekítve 30 forint, azaz 60 aranykorona tiszta jövedelmet hoztak gazdájuknak. A gyöngyösi piacon ezért az
összegért csaknem négy és fél mázsa búzát, valamivel több mint két mázsa búzalisztet, 53 kiló marhahúst, vagy 58 kiló disznóhúst lehetett vásárolni. A másod osztályba sorolt, a déli lejt!kön fekv!, televényes fekete agyag talajú, közepes nedvtartósságú, igen jó term!erej" földeken nagyobbrészt töröksz!l!t termesztettek, de megtalálhatóak voltak a fehér és a fekete kadarka, a dinka, a
töksz!l!, a fekete és a fehér góhér, valamint a kecskecsecs fajok is. Egy holdra a
talajviszonyoktól függ!en 89.000 t!két ültettek, de a délnyugati lejt!kön és a laposokon el!fordult 10.000 t!ke is, melyeket háromszor kapáltak, csapra és kéthárom szemre, a fiatalabbakat pedig simára metszettek, és nem karóztak. A t!kéket döntéssel pótolták. Termésük kit"n! min!ség" asztali bort adott, ha megfelel!en kezelték. Bár az itt termett sz!l!t els!sorban bortermelésre használták, a fürtök
is jól értékesíthet!ek voltak a gyöngyösi piacon. A betakarítható termés 18 akó, azaz valamivel több mint 9 és fél hektó jó must és 3 mér! bab. Az ebb!l a mustból
el!állított bor kiválóan ismert jó min!ség" kereskedelmi czikket képez.28
A gazdálkodási költségek egy holdra vetítve
munka
megnevezése

kinyitás
metszés
venyige kihordás
kévébe kötés
trágyabehordás
döntés
els! kapálás
második kapálás
28

szükséges
napszám
9 férfi
4 férfi
2 gyermek
1/2 férfi
1 férfi
4 férfi
8 férfi
8 férfi

egységár
összesen
krajcárban
80
720
80
320
40
80
80
40
80
80
80
320
80
640
80
640
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kötözés, tisztogatás
harmadik kapálás
szüretelés
fedés
földelés
babültetés
babszedés
gyalognapszám összesen

8 asszony
7 férfi
4 férfi, 8 asszony
7 férfi
3 férfi
1 asszony
2 asszony

Szükséges igamunka
bab, must, venyige beszállítása
1 nap
trágyakihordás
3/4 nap
igásnapszám összesen
anyagszükséglet és költség
10 kéve zsup a kötözéshez
40 mázsa trágya
8 icce bab
!rzés: pásztorbér
anyagszükséglet és költség összesen
m#velési költség összesen

60
100
80 ill. 50
80
80
50
60

480
700
320 ill. 400
560
240
50
120
5.750

200
200

200
150
350

10
5
4
80

100
200
32
80
4"2
6.5"2

A másod osztályú sz!l!k holdankénti jövedelme tehát 65 forint 12 krajcárt tett, s
ez a gazdálkodási költségek levonása után 22 forint 15 krajcár tiszta jövedelmet jelentett gazdájának.29 Ez az összeg a gyöngyösi piaci árakat figyelembe véve 3 mázsa 26
kiló búza ellenértéke volt, de vásárolhattak rajta 158 kg búzalisztet, vagy 39,5 kiló
marhahúst, vagy 42,6 kiló disznóhúst, vagy 30,76 kiló szalonnát, esetleg 170,38 kiló
sót. Ugyanennyibe került 221,5 kiló búzakenyér valamint 1107 db. tojás is.
A harmad osztályú, sárga agyagtalajú, közepesen kötött és nedvtartós talajon három láb sortávolsággal holdanként 9.000 t!két számláló ültetvények a
nyugati lejt!kön húzódtak, s jellemz! sz!l!fajuk a töröksz!l! volt, de kisebb
mennyiségben el!fordult a fekete és a fehér góhér, a töksz!l!, a dinka, a fekete
és a fehér kadarka, valamint a kecskecsecs is. M"velésük nem különbözött a II.
osztályú sz!l!két!l, s mint azt forrásunk megjegyzi, az el!bbeni osztálynál talajára nézve rosszabbak, termése azonban nagyobb, mivel a gyöngyösi kapások által
míveltetnek, s ezek a sz!l!míveléshez nagyon értenek, s annak minden munkát megadnak, de másrészr!l a nagyobb napszám, mely Gyöngyösön van, valamint a korai szüretelés ezen sz!l!k hátrányára lévén, az el!bbeni osztálynál kisebb tisztajövedelemmel vétettek fel.30 A gyöngyösi kapás tehát a rosszabb talajviszonyokat is ellensúlyozni tudta szorgalmával és szakértelmével. Az itt el!állítható holdankénti 21
akó mustból keresett asztali bor volt készíthet!. A gazdálkodási költségek és az
el!állítható jövedelem aránya a következ!képpen alakult:
Gazdálkodási költségek
Kinyitás
metszés
29
30

munka
megnevezése

8 férfi
4 férfi

szükséges
napszám

Uo.
Uo.
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egységár
összesen
krajcárban
120
960
120
480
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venyige kihordás
kévébe kötés
trágyabehordás
döntés
els! kapálás
második kapálás
kötözés, tisztogatás
harmadik kapálás
szüretelés
fedés
földelés
babültetés
babszedés
gyalognapszám összesen

2 gyermek
1/2 férfi
1 férfi
4 férfi
7 férfi
7 férfi
8 asszony
7 férfi
4 férfi, 4 asszony 4 gyerek
6 férfi
2 férfi
1 asszony
2 asszony

Szükséges igamunka
bab, must, venyige beszállítása 1 nap
Trágyakihordás
3/4 nap
igásnapszám összesen
anyagszükséglet és költség
7 kéve zsup a kötözéshez
40 mázsa trágya
8 icce bab
!rzés: pásztorbér
anyagszükséglet és költség összesen
m#velési költség összesen

70
120
120
120
120
120
100
140
120, 80, 70
120
120
80
100

140
60
120
480
840
840
800
980
1.080
720
240
80
200
8.020

200
200

200
150
350

10
5
4
80

70
200
32
80
382
8.752

Az 1 kat. holdon el!állítható jövedelem

21 akó must
7 akó törköly
60 kéve venyige
4 mér! bab
összesen

400 krajcár/akó
60 krajcár/akó
2 krajcár/kéve
349 krajcár/mér!

8400 krajcár
420 krajcár
120 krajcár
1396 krajcár
"0.336

A III. osztályú sz!l!k tiszta jövedelme tehát kerekítve 16 forint volt.
A negyed osztályú sz!l!k nyugati lejt!kre telepített, közepesnél gyengébb
nedvtartósságú, és term!erej" sárga agyag talajú, holdanként 9.000 t!két számláló 3 láb sortávolságú ültetvényein a juhfark, a góhér, a zöldsz!l!, a töröksz!l!
és a cigánysz!l! díszlett leginkább. A gazdálkodási költségek, és az el!állítható
jövedelem részletes ismertetését!l  minthogy az jelent!sen nem tér el az el!z!ekben ismertetettekt!l - most már eltekintve forrásunkból megállapíthatjuk,
hogy a negyed osztályú sz!l!kb!l jó bort sz"rtek. A Gyöngyös határában található ültetvények ugyan b!vebb termést hoztak, mint a más vidéken találhatóak, de a nagyobb munkaráfordítás és a magasabb napszámbérek mérsékelték a
jövedelmet. forrásunk figyelmeztet, hogy a gyöngyösi sz!l!ket eltér! módon
m"velték mint az a becsl!járás egyéb vidékein általános. Az el!állítható tiszta
jövedelem 14 forintot tett.31
31

MBKGY) II. osztályozási vidék sz!l! IV. GyKBA HMF 293444/891 III. 26/11.

327

Kozári József: A Mátra-alja mez!gazdasága a kataszteri iratok tükrében

Az ötöd osztályú sz!l!k sortávolsága 3 láb, t!keszáma holdanként
8.000 volt. Általában a nyugati lejt!ket borították, de találhatóak voltak a
magasabb fekvés" déli lejt!kön is. Talajuk sziklára települt igen köves világosbarna agyag, melynek mind term!ereje, mind nedvtartóssága kevés,
mert lejtése miatt a víz lefut róla. Az ültetvények hozzáférhet!sége is
rossz, mert csak az aljáról lehet megközelíteni. Sz!l!fajtái a töröksz!l!, a
fehér és a fekete kadarka, a fehér és a fekete góhér és a dinka. Bora viszont
jó, és a fürtök is értékesíthet!ek a gyöngyösi piacon. Magasabb fekvése
miatt elfagyásnak sincs kitéve, s szemben a magasabb osztályba soroltaknál csak kétszer kapálják. Forrásunk ismét külön felhívja a figyelmet a
gyöngyösi kapások szakértelmére, amelyet ezek után bátran mondhatunk
kivételesen kimagaslónak: de tekintve azt is, hogy gyöngyösi kapások mívelik,
s így néhány akó borral többet teremnek, mint ha Gyöngyöst!l távolabb feküdnének, hol a nép nem ért úgy mint itt a míveléshez.32
A holdankénti m"velési költség s a megszerezhet! jövedelem e min!ségi
osztályban
munka
megnevezése

kinyitás
metszés
venyige kihordás
kévébe kötés
trágyabehordás
döntés
els! kapálás
második kapálás
kötözés, tisztogatás
szüretelés
fedés
földelés
babültetés
babszedés
gyalognapszám összesen

szükséges
napszám
8 férfi
3 férfi
2 gyermek
1/2 férfi
1 férfi
3 férfi
6 férfi
6 férfi
5 asszony
3 férfi, 6 asszony
6 férfi
2 férfi
1/2 asszony
1 asszony

Szükséges igamunka
bab, must, venyige beszállítása
3/4 nap
trágyakihordás
3/4 nap
igásnapszám összesen
anyagszükséglet és költség
6 kéve zsup a kötözéshez
40 mázsa trágya
5 icce bab
!rzés: pásztorbér
anyagszükséglet és költség összesen
m#velési költség összesen

32

Egységár
összesen
krajcárban
120
960
120
360
70
140
120
60
120
120
120
360
120
720
120
720
100
500
120, 80
840
120
720
120
240
80
40
100
100
5.880
200
200

150
150
300

10
5
4
80

60
200
20
80
360
6.540
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Az 1 holdon el!állítható jövedelem
16 akó must
5 akó törköly
50 kéve venyige
2 mér! bab
összesen

400 krajcár/akó
60 krajcár/akó
2 krajcár/kéve
349 krajcár/mér!

6.400 krajcár
300 krajcár
100 krajcár
698 krajcár
7.498

Az ötöd osztályú sz!l!k kataszteri tiszta jövedelme kerekítve 9 forint
50 krajcár. 33
A hatod osztályba tartozó sz!l!ültetvényeknek a nehezen hozzáférhet!
igen magas keleti lejt!kön elterül! szikla alapú, igen köves, csekély vastagságú term!rétegében a kadarka, a dinka, a góhér, a kecskecsecs és a
töksz!l! tenyészett. Egy holdon 3 láb sortávolsággal 6.000 t!ke volt található. Ezek a sz!l!k forrásunk tanúsága szerint már többnyire elhagyatottak,
rendesen nem is míveltetnek, magas fekvésüknél fogva munkálásuk igen nehéz
földjüket a legkisebb zápor is lemossa, lehordja, s a t!kék mindinkább kivesznek az
újítás pedig a sziklatalaj miatt igen nehéz s nem is szokásos, egyedüli el!nyük,
hogy olcsó napszámmal munkáltathatók, és kit"n! bár kevés bort adnak... a sz!l!
bornak ritkán használtatik, hanem fürt alakban vagy a gyöngyösi piacon értékesíttetik, vagy pedig és többnyire házi ellátásra fogy el.34 További el!nyei, hogy
a fagynak magas fekvésük miatt nincsenek kitéve, és termésük értékesítési lehet!ségei kit"n!ek.
A holdankénti gazdálkodási költségek
munka
megnevezése
metszés
venyige kihordás és bekötés
els! kapálás
második kapálás
kötözés, tisztogatás
szüretelés
gyalognapszám összesen

szükséges
napszám
1 férfi
1 gyermek
6 férfi
6 férfi
2 asszony
2 férfi, 2 asszony

Szükséges igamunka
must, venyige beszállítása
1/2 nap
igásnapszám összesen
anyagszükséglet és költség
1 kéve zsup a kötözéshez
!rzés: pásztorbér
anyagszükséglet és költség összesen
m#velési költség összesen

33
34

egységár
összesen
krajcárban
80
80
40
40
80
480
80
480
60
120
80, 50
260
"460
200

100
"00

10
80

10
80
90
".650
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Az itt el!állítható jövedelem

5 akó jó must
2 akó törköly
10 kéve venyige
összesen

400 krajcár/akó
60 krajcár/akó
2 krajcár/kéve

2.000 krajcár
120 krajcár
20 krajcár
2."40

A kataszteri tiszta jövedelem tehát kerekítve 5 forint, amin még egy mázsa
búzát sem vehettek volna a gyöngyösi piacon, hiszen annak mázsája 6 forint 80
krajcár, s ha a többi árat vizsgáljuk, úgy 50 kiló búzakenyeret, vagy 10 sovány
kacsát, esetleg 7 kiló szalonnát vásárolhatott hatod osztályú sz!lejének minden
holdja után a tulajdonos.
A heted osztályú, egyben a legkevesebb tiszta jövedelmet szolgáltató sz!l!területek jellemz! fajait a kadarka, a góhér, a dinka, a kecskecsecs és a töröksz!l! adták, Termésük, csakúgy mint a hatod osztályúaké, bornak csak igen ritkán szolgált,
inkább fürt alakban értékesítették a gyöngyösi piacon. Mivel a fenti d"l!k szikla
talaján található vékony term!réteget a záporok lemosták, ezért itt a sz!l!k kivesz!ben voltak, hiszen földelni !ket nem volt szokás, a sziklatalaj miatt a t!kék
pótlása csaknem lehetetlen volt, s csak igen magas napszámmal voltak m"velhet!ek. Ha viszont valaki vette a fáradtságot és a költséget, igen jó min!ség" bort sz"rhetett a délnyugati magas és meredek lejt!k e mostoha fekvés" területeir!l. Metszeni itt is két szemre volt szokásos, s itt sem használtak karókat, a t!ketávolság 3
öl, a t!keszám pedig egy holdon 5.000 volt.
Költségek 1 kat. Holdon
munka
szükséges
megnevezése
napszám
metszés
1 férfi
venyige kihordás és bekötés
1 gyermek
els! kapálás
4 férfi
második kapálás
4 férfi
tisztogatás
2 asszony
szüretelés
2 férfi, 3 gyerek
gyalognapszám összesen
Szükséges igamunka
must, venyige beszállítása
1/2 nap
igásnapszám összesen
anyagszükséglet és költség
!rzés: pásztorbér
anyagszükséglet és költség összesen
m#velési költség összesen

egységár
összesen
krajcárban
120
120
70
70
120
480
120
480
100
200
120 70
450
".800
200

100
"00

80

80
80
".980

A jövedelem egy hold után
5 akó jó must
2 akó törköly
10 kéve venyige
összesen

400 krajcár/akó
60 krajcár/akó
2 krajcár/kéve
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120 krajcár
20 krajcár
2"40
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A heted osztályú sz!l!kben el!állítható kataszteri tiszta jövedelem 160 krajcár, azaz kerekítve 2 forint volt.35
Összesítve
Min!ségi osztály
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

I. osztályozási v.36

II. osztályozási v.

Kataszteri tisztajövedelem Ft.
30
21
14
8
-

Kataszteri tisztajövedelem Ft.
30,00
22,00
16,00
14,00
9,50
5,00
1,60

A legel!k tisztajövedelmének kiszámítása, a kertekéhez hasonlatosan, szintén egy másik m"velési ág, ebben az esetben a rétgazdálkodás jövedelméhez
arányosítva alakult ki. A becsl!biztosok megállapították, hogy az els! osztályozási vidék esetében az els!-, másod-, harmad- és negyedosztályú legel!k a
másodosztályú rétek jövedelmének 68, 53, 28 illetve 13%-át adják, míg az ötödés hatod osztályú legel!k a negyed osztály rétek jövedelmének 28, illetve 14%át. Ami a második osztályozási vidék legel!it illeti, azok jövedelmez!sége a
következ!képen alakult:
I. osztályú legel! jövedelme egyenl!a II. osztályú rét jövedelmének 40%ával; II. osztályú legel! jövedelme egyenl! a III. oszt. rétek jövedelmének 19%ával; III. osztályú legel! jövedelme egyenl!az V. oszt. rétek 38%-ával; IV. osztályú legel! jövedelme egyenl!az V. oszt. rétek 17%-ával; V. osztályú legel! jövedelme egyenl! az V. osztályú rétek 8%-ával. Ez összegszer"en a következ!ket jelenti:
Min!ségi osztály
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

I. osztályozási v.

II. osztályozási v.

Kataszteri tiszta jövedelem Ft.

Kataszteri tiszta jövedelem Ft.

7,75
6,00
3,20
1,50
0,80
0,40

4,25
1,80
0,90
0,40
0,20
-

Nádas csak igen kevés területen feküdt a Mátra-alján, s csak két min!ségi
osztályt vettek számba bel!lük, mindkett!t az I. osztályozási vidéken. Az els!
osztályú nádasok mély fekvés" - a víznek már nincs elfolyási lehet!sége - szikes, vízállásos agyagtalaja, gazdag, dús, s"r" növényzetet hozott. Átlagtermése
35
36
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220 kéve jó min!ség" nád volt, ami igen keresett cikk volt a vidéken. Egy kéve
nád ára 10 krajcár volt, s így egy hold nádas teljes jövedelme 22 forintra rúgott,
még a termelési költség, tehát a nádvágás, kévekötés, behordás és összerakás a
jövedelem egyharmadát vette igénybe. Így a kataszteri tisztajövedelem 14 forint 50 krajcárt tett, ami meghaladta az els! osztályú szántókon el!állítható értéket. A másodosztályú nádasok növényzete már ritkább volt, mint az els!ké,
így termésük is kevesebb lehetett. Innen csak 180 kéve jó min!ség" nádat takaríthattak be, így az itt el!állítható tiszta jövedelem holdanként 12 forint volt,
ami a legjobb min!ség" szántókéval egyezett meg. Az erd!k jelent!s részét borították a Mátra-alja területének, sajnos a becsl!biztosok munkálatainak iratanyaga még nem fellelhet!, ezért csak az összesít! adatokat ismerjük. (Ld. az
alábbi táblázatot)
Min!ségi osztály
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

I. osztályozási vidék II. osztályozási vidék
Kataszteri tisztajövedelem forintban
3,50
1,70
2,30
1,30
1,00
0,80
0,70
0,50
0,30

Miután pontosan megismertük az egyes m"velési ágakban elérhet! tisztajövedelmet, megkísérelhetjük a Mátra-alján el!állítható jövedelem kiszámítását. Fentebb már részletesen ismertettünk egy 1865-ös felvételt, amely közli
ugyan az egyes m"velési ágak kiterjedését, de nem szól az azokból el!állítható
jövedelemr!l, csak a községek területén összesen el!állítható jövedelmet jelöli
meg. Az 1870-es évek második felében, a fentebb részletesen ismertetett felmérések eredményeképpen azonban elkészült egy olyan kimutatás is, amely pontosan ismerteti nemcsak a m"velési ágak, de a min!ségi osztályok kiterjedését
is. Így lehet!ségünk van a terület jövedelmének meghatározására számításokat
végezni. El!ször a Mátraalja mez!gazdasági m"velés alatt lév! területeit, illetve azok változásait célszer" vizsgálat alá vennünk.
Év

Szántó

Kert

1865
1882

84.641
101.615

0
2.620

Kh
%

16.974
20

2.620

Rét

Sz!l! Legel! Nádas
Katasztrális holdban
20.734 7.608
24.897
162
13.413 8.553
18.686
106
Növekedés illetve csökkenés
-7.321
945
-6.211
-56
35
12
25
35

Erd!

Összesen

42.680
37.731

180.719
182.724

-4.949
12

2.005
1

Mint azt táblázatunk mutatja, a m"velés alá vett területek 17 év alatt 2.005
holddal n!ttek. Ez százalékban kifejezve meglehet!sen csekély, abszolút számokban azonban igen tekintélyes növekedés. Különösen a szántógazdálkodás
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térhódításának lehetünk tanúi, mely még a táblázatban közölt adatoknál is nagyobb lehetett, hiszen 1865-ben ide sorolták a kerteket, amiket 1882-ben már
külön m"velési ágként vettek számba. Csökkent a rétek, a legel!k, az erd!k és
a nádasok területe, n!tt viszont a sz!l!ké, amelynek komoly befolyása kellett
legyen a jövedelem alakulására. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy az 1865ös adatok bemondás utáni becslésen, míg az 1882-esek részletes felmérésen
alapultak, ami valamilyen mértékben szintén hozzájárulhat az adatok közötti
eltéréshez. A jövedelem alakulása ugyanebben az id!szakban:
Év

Szántó

1865 293.414
1882 554.569
Ft
%

261.155
89

Kert

Rét

0
14.299

71.876
73.202

14.299
100

Sz!l!

Legel!

Nádas

Erd!

Forintban
26.374 86.307
562
147.953
46.678 101.980
579
205.919
Növekedés illetve csökkenés
1.326 20.304 15.673
17
57.966
2
77
18
3
39

Összesen

1 kh átlagjövedelme

662.857
997.226

3,47
5,46

334.369
50

1,99
57

Adataink azt igazolják, hogy a részletes felmérés eredményeképpen sokkal reálisabb kép alakulhat ki a jövedelmekr!l. Mint látható, valamennyi m"velési ág jövedelme magasabb, függetlenül attól, hogy területe n!tt, vagy csökkent a vizsgált
id!szakban. Ennek fényében az 1865-ös jövedelembecslés eléggé elnagyoltnak t"nik, de ez semmiképpen nem jelentett hátrányt a vidék lakosságának, hiszen a kataszteri tisztajövedelem az adózás alapjául szolgált. Hogy mit jelentett ez a jövedelem a Mátra-alja lakosságának az még részletes elemzésre vár. De az biztos, hogy a
dönt!en 10 katasztrális hold szántóföldön gazdálkodó többségnek évi 55 forint körüli tisztajövedelmet biztosított. Ennyibe került egy gyalogostiszti atilla a magyar
honvédség tisztje számára. Huszártiszti mente már nem tellett volna ki bel!le.
Igaz, a tiszti pálya nem is a volt negyedtelkes jobbágyok leszármazottait várta. Ez
az összeg két hitványabb ló megvásárlására is elég volt a ceglédi vásáron, de egy
magyartarka jól tejel! tehén mellett még 30 kiló szalonna is kitelt volna bel!le.
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a forrásunkat alkotó kataszteri iratokból egy dönt!en szántógazdálkodással foglalkozó, de a Mátra hegység lábainál, a hegyre felfutó lejt!kön, - s!t egyes alföldi területeken - számottev! sz!l!ültetvényt magáénak mondó táj képe bontakozik ki el!ttünk, melynek jó közlekedési viszonyai megfelel! értékesítési lehet!séget teremtettek a gazdáknak,
minek következtében az itt egy holdon el!állítható tisztajövedelem meghaladta
a Heves megyei átlagot, de maga mögé utasította e téren Jász-NagykunSzolnok, Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Esztergom Vármegyéket is. Bár a dolgozat
alapjául szolgáló iratcsomó sajnálatosan hiányos, hiszen nem tartalmaz az erd!gazdálkodásra vonatkozóan egyetlen adatot sem, s így az általa megrajzolható kép sem lehet pontos, sok olyan, eddig nem hozzáférhet! információt közöl, melyek a 19. századi magyar mez!gazdaság kutatói számára fontos adalékkal szolgálnak, s így talán munkánk sem volt hiábavaló.
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Táblázatok

Község
Adács
Apc mez!város
Atkár
Csány
Detk
Domoszló
Ecséd
Encs
Fancsal
Fels! Nána
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöstarján
Gyöngyöspüspöki
Gyöngyöspata mez!város
Hatvan mez!város
Hort
Hasznos
Halmaj
Karácsond
Ludas
Markaz
Nagyréde
Nagyfüged
Pásztó mez!város
Sáár
Solymos
Szent Jakab
Szurdokpüspöki
Szücsi
Tarr

Puszta

Tarnócza pusztával

Fajzat puszta
Bene pusztával
Világos pusztával
Csereges pusztával
Gombos, Sashalom és Telek pusztákkal
Fels!- és Alsó-Huta pusztákkal
Varjas pusztával
Kis Réde puszta

Kisfüged és Tarcsa pusztákkal
Muzsla pusztával
Filimes pusztával

Tass puszta
Ugra
Vámosgyörk
Veresmart
Visonta
Visznek
Zsadány
Csel!hát és Zsadányhát pusztákkal
Összesen: 38 község
"9 puszta
1. számú táblázat  a térség községei és pusztái
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Lakosság
2"85
"2"4
"205
2932
""44
"809
20"2
"4
879
""98
83
"8""0
"258
802
"544
830
2207
4200
2344
"040
450
2"08
54
666
"04"
"499
"3"3
4555
"950
"59"
525
66"
754
"247
84
408
"648
366
"086
"368
"263
7"647 lakos

A termények

Búza
Kétszeres
Rozs
Árpa
Zab
Kukorica
Borsó
Lencse
Bab
Köles
Pohánka
Burgonya
$szi szalma
Tavaszi
szalma
Széna
Sarjú
Must

Mértékegysége
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"867

"868

"869

"870

"87"

"872

Ft

Kr

Ft

Kr

Ft

Kr

Ft

Kr

Ft

Kr

Ft

Kr

5
4
3
2
"
2
6
6
4
5
5
"
-

45
20
67
49
7"
89
82
39
"9
39
73
40
32
46

4
3
2
"
"
"
6
5
4
5
5
-

39
2"
85
94
55
85
73
97
77
42
55
87
28
55

4
2
2
2
"
2
6
6
4
4
4
"
-

4
78
59
6
77
"6
34
"9
5"
86
86
68
32
55

5
3
2
2
"
2
7
7
4
5
6
"
-

"0
36
9"
4"
99
55
4"
4
39
95
5
83
3"
52

6
3
3
2
"
2
7
6
4
5
5
"
-

4
77
22
39
84
76
37
77
63
"4
83
34
29
59

6
4
3
2
"
3
7
7
4
6
7
"
-

34
"6
59
84
67
29
"5
"4
56
64
48
40
28
58

"
20
80
"
25
75
"
"5
"
60
"
5
55
95
Akó
5
5
4
5
5
2. számú táblázat  a termények árai 1867 és 1872 között

6

85
65
-

Pozsonyi
mér!

Mázsa
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Kozári Monika

Budapest székesf!város nyugdíjszabályzata a századfordulón

A

kiegyezés óta a megyei, városi és községi tisztvisel!k nem voltak
állami alkalmazottak. (Az abszolutizmus idején igen.) Nyugdíjukat
a törvényhatóságok, valamint a törvényhatósági joggal nem bíró
települések saját maguk szabályozták. Ezért nagyon sok egyedi nyugdíjszabályzat született. Szeged például 1872. július 17-én alkotta meg a saját tisztvisel!i és szolgaszemélyzeti nyugdíjszabályzatát.1
Budapest 1909-ben szabályrendeletet alkotott a f!város alkalmazottainak és
azok hozzátartozóinak nyugdíjszer! ellátásáról. A nyugdíjszer! szó a szabályrendelet címében szerepel. Ez az els! érdekessége a megalkotott szabályrendeletnek. Furcsállható még, hogy a zárórendelkezések szerint a szabályrendelet 1909. január 1-vel lép életbe, de azt a székesf!város törvényhatósági bizottságának 1909. október 20-ai rendes közgy"lése alkotta. Mint minden f!városi szabályrendeletet a belügyminiszternek jóvá kellett hagynia. Erre 1909.
november 16-án került sor.2
Az, hogy ez a szabályrendelet 1909-ben született, nem jelentette azt, hogy a
f!város alkalmazottai korábban nem kaptak nyugdíjat, hanem azt, hogy a f!városnak addig nem volt egységes nyugdíjszabályzata. Pesten az 1870-ben alkotott nyugdíjszabály volt érvényben, amelyet a belügyminiszter 1870. október
1-én, a 16.933. számú leiratával hagyott helyben, Budán pedig az 1868. október
14-én és 17-én közgy"lési határozattal hozott szabályok éltek.
Az 1909-ben alkotott szabályrendelet kilenc fejezetb!l, összesen 52 §-ból áll.
Az I. fejezet Általános határozatok címszó alatt el!ször is meghatározta a nyugdíjra jogosultak körét. Eszerint Budapesten nyugdíjjogosultsággal bírtak azok,
akik a székesf!város törvényhatóságának hatóságainál, hivatalainál és intézeteinél állandó fizetés mellett rendszeresített állásra megválasztott vagy kinevezett
tisztvisel!k, hivatalnokok, ideiglenes hivatalnokok, orvosok, szülészn!k, altisztek, t"zoltók és szolgák voltak. Özvegyeik és árváik is jogosultak voltak a szabályrendelet által megállapított ellátásra. Kivételt képezett a f!város egész tanszemélyzete, akikre ennek a szabályrendeletnek a hatálya egyáltalán nem terjedt ki, minthogy a tanítókra és tanárokra állami nyugdíjszabályzatokat alkottak már évtizedekkel korábban.
Az ellátás az alkalmazott életében saját magának életreszóló nyugdíj vagy
egyszeri végkielégítés lehetett. Az alkalmazott halála után a hátramaradt özvegy özvegyi díjat vagy végkielégítést kaphatott, a hátramaradt kiskorú gyer1 RUSZOLY József: Szeged szabad királyi város törvényhatósága "872-"944. Szeged, 2004. 17. 36.
Szeged 1943-ban alkotott szervezeti szabályrendeletének teljes szövegét közli Ruszoly ebben a
munkájában. A szervezeti szabályzatnak a XIX. része, a 353-427. paragrafusok rendelkeznek a
nyugdíj kérdéseir!l. 230-281.
2A szabályrendelet teljes szövegét közli Dr. MÓCZÁR Elemér: Nyugdíjlexikon, Károlyi György
K!- és Könyvnyomdája,Budapest, 1913. 200-220.
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mekek nevelési díjat, és a család temetési segélyt. Ez a szabályrendelet már
használja a kiskorú szót, amelyet a korábbi nyugdíjrendelkezések még nem
ismertek.
Nyugdíjszer" ellátásra annak az alkalmazottnak volt igénye, aki elaggulás,
betegség, testi vagy szellemi fogyatkozás miatt az állásának a betöltésére tartósan
képtelenné vált; aki a 65. életévét betöltötte; akinek az állása hatósági szervezés
következtében megsz"nt anélkül, hogy másik állást kapott volna, amely az addiginak megfelelt és korábbi járandóságait is élvezhette; aki mint tisztvisel! a
tisztújítás alkalmával elháríthatatlan akadály miatt az állásából kimaradt; aki
betöltötte azt a szolgálati id!t, amely a nyugdíjazásnál beszámítható járandóságának a teljes összegével felér! nyugdíjat biztosíthatott neki.
Sem az alkalmazottnak, sem az özvegyének nem volt nyugdíjjogosultsága,
ha az alkalmazottat bírói ítélettel vagy fegyelmi úton joger!sen hivatalvesztésre ítélték; ha az állásáról lemondott, vagy a tisztújításnál nem folyamodott a
korábbi állásáért, kivéve, ha elháríthatatlan akadály gátolta ebben; ha olyan
cselekményt követett el, amely miatt elbocsátották volna, de ellene a fegyelmi
eljárást nem lehetett lefolytatni, mert öngyilkos lett vagy megszökött; ha az állását önként elhagyta és arra akkor sem tért vissza, amikor felszólították rá. Az
utóbbi két esetben távollétében fegyelmi eljárást kellett lefolytatni, és csak ez az
eljárás zárhatta ki a hátramaradt családot az ellátásból. Ellenkez! esetben az
elt"nt f!városi alkalmazott feleségének és gyermekeinek is folyósították az özvegyi és árvaellátást, ha egyébként ennek a szabályszer" feltételei megvoltak,
mindaddig, amíg a férj, vagy az apa vagy az anya el! nem került, vagy törvényesen holtnak nem nyilvánították. Végkielégítést azonban csak azután lehetett
folyósítani az özvegynek, ha a férjet bíróság joger!sen holttá nyilvánította.
Az ellátási összeget a beszámítható szolgálati id! alapján számolták ki, a
legutolsó évi fizetés és a beszámítható pótlékok alapján. Itt az elvek ugyanazok
voltak, mint az állami tisztvisel!k nyugdíjtörvényében.3 A szolgálati id! az
1885. november 1-e el!tt a f!város szolgálatába álltak esetében az els!, a f!városnál letett hivatali eskü napjától kezd!dött. Az 1885. november 1-e után alkalmazottaknál a hivatali eskü letételét követ! hónap 1-vel. Akik az eskü letételének napját nem tudták igazolni, vagy alkalmazásuk kezdetén még nem volt
hivatali eskü, azoknál a szolgálati id! kezdete az els! fizetésük esedékességének a napja volt. A 18. életév el!tti szolgálati id!t egyáltalán nem lehetett beszámítani.
Változatlanul érvényben tartották a közgy"lés 1896. június 24-én hozott 847.
számú határozatát, amely kimondta, hogy mindenkinek, aki 1896. január 1-én a
f!városnál tényleges szolgálatban állt, valamint özvegyeiknek és árváiknak, a
nyugdíj kiszámításánál a honalapítás ezredik évfordulójának az emlékére plusz
egy évet hozzászámítanak a szolgálati id!höz, amelyre azonban nem kellett
nyugdíjjárulékot fizetni.
3 KOZÁRI Monika: Az állami tisztvisel#k, altisztek és szolgák nyugdíjának kialakulása és szabályozása
az els# világháború el#tt. Múltunk, 2009/3. 124-170.
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Azt az elvet is alkalmazták, hogy csak a megszakítás nélkül eltöltött szolgálati id!t lehet az ellátás alapjául beszámítani. A megszakítás el!tt töltött szolgálati id!t akkor kellett beszámítani, ha a tisztvisel! a tisztújításnál kimaradt, de
kés!bb ismét megválasztották; ha a f!városi nyugdíjast a f!város kés!bb ismét
alkalmazta olyan végleges  tehát nem ideiglenes  állásban, amely után újra
volt nyugdíjjogosultsága; ha az illet! közben állami szolgálatba lépett és az
1885: XI. tc. alapján nyugdíjviszonosság állt fenn, és az átlépések között nem
volt megszakítás; ha olyan személy, aki végkielégítést kapott ismét a f!város
szolgálatába lépett és az alkalmazástól számított két éven belül a végkielégítést
teljes egészében visszafizette. Nem tekintették megszakításnak a mozgósítás
folytán hadi szolgálatban, a hadifogságban, és a véder!törvény alapján elrendelt tényleges katonai szolgálatban vagy fegyvergyakorlaton, illetve a szabadságon töltött id!t. Ha azonban ez az id! több volt egy évnél, akár a katonaságnál, akár szabadságon, akkor az egy évet meghaladó id! a szolgálati id!be nem
számított bele.
A nyugdíjviszonosságot az 1907: LIX. tc. újra szabályozta. Eszerint 1867. július 1-e után minden állami és törvényhatósági szolgálati id!t kölcsönösen be
kellett számítani. Nem volt nyugdíjviszonosság a katonasággal, ami nem meglep!, az állami alkalmazottaknak sem volt. Ennek az volt a logikája, hogy a katonaságnál eltöltött id! után a katonai alap terhére katonai nyugdíj járt.4 A polgári szolgálat után pedig állami vagy törvényhatósági, azaz ma azt mondanánk, hogy önkormányzati, vagyis voltak olyan személyek, akik két alap terhére is kaptak  persze a szolgálati id! függvényében  nyugdíjat.
Az ideiglenes hivatali személyzet nem kapott nyugdíjat, viszont, akik megszakítás nélkül szolgáltak és a korábbi ideiglenes alkalmazást végleges váltotta
föl, azok jogosulttá váltak. Nekik a nyugdíjtörzsjárulékot és az állandó nyugdíjjárulékot 5%-os kamat után kellett fizetni, és akkor azt a szolgálati id!t is beszámították a nyugdíj megállapításánál. Utánfizetés azonban csak az 1870-ben
hozott pesti és az 1868-ban hozott budai szabályok életbelépésig visszamen!leg
volt lehetséges, korábbi id!pontig nem. Ideiglenes alkalmazottnál sem tekintették megszakításnak a tényleges katonai szolgálatban, illetve a szabadságon töltött id!t, ha az nem haladta meg a három hónapot.
Az ország területén belül bárhol lakhatott az ellátásra jogosult. Külföldön
azonban csak a f!városi tanács külön engedélyével lehetett a jogosultnak
nyugdíjat folyósítani, és külföldön lev! gyermek nevelési járuléka is csak az !
külön engedélyükkel járt. Ezt az engedélyt azonban a f!város bármikor visszavonhatta.
A székesf!város törvényhatóságánál dolgozók nyugdíját, özvegyi és árvaellátásait a f!város viselte a tiszti nyugdíjalap kamatjövedelmének és az alkalmazottak által fizetett nyugdíjjárulékoknak a felhasználásával. Egyébként az
4 KOZÁRI Monika: A katonák nyugdíja az Osztrák-Magyar Monarchiában  a magyar törvények alapján,
IN: HÁDA Béla  MAJOROS István  MARUZS Zoltán  PETNEHÁZI Margit (szerk.): Két világ kutatója.
Urbán Aladár 80 éves. Budapest, 2009. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. 221-235.
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ellátási összeg mindig azt az alapot terhelte, a nyugdíjjárulék pedig mindig azt
az alapot illette, amelyik alapból az illet!k a javadalmazásukat kapták.
Aki legalább 10 év beszámítható szolgálati id!vel bírt, élete végéig kapta a
nyugdíjat. Aki bizonyíthatóan önhibáján kívül balesetet szenvedett és annak
következtében keresetképtelenné vált, vagy meghalt, akkor is jogosult volt
nyugdíjra vagy özvegyi és árvaellátásra, ha még nem szolgált 10 évet. Ilyen
esetben 5 év alatti szolgálati id!t 10 évnek tekintettek, az 5 évet meghaladóhoz
pedig a szolgálati id! kiszámításánál még 5 évet hozzá kellett adni. Ugyanilyen
elbírálás alá estek azok az alkalmazottak, akik fert!z! betegség vagy járvány
veszély elhárítása következtében betegedtek meg.
10 év szolgálati id! után a nyugdíj a legutóbbi beszámítható jövedelem 40%-a
volt. Azt követ!en a további szolgálati évek után két különböz! kategória szerint
kellett a további százalékokat hozzászámolni. Az a) kategóriában a tiszti f!orvos,
a helyettese, a tiszti orvosok, a t"zoltó tisztek, a fert!tlenít! tisztek, a t"zoltósági
legénység és a fert!tlenít!k voltak, tehát a kiemelten veszélyes foglalkozások
vagy állások betölt!i. Náluk évente a jövedelem 2,4%-át kellett a nyugdíjhoz
hozzáadni. A b) kategóriában voltak az összes többi rendszeres alkalmazottak és
az ideiglenes hivatalnokok. Esetükben a jövedelmük évi 2%-val emelkedett a
nyugdíj összege. Ennek megfelel!en az a) kategória alkalmazottai 35 év szolgálati id!vel érték el a teljes jövedelmüket, a b) kategóriáé pedig 40 évet kellett, hogy
szolgáljanak. Ha valaki évközben kategóriát váltott, akkor a szolgálati id! új
számítása a következ! szolgálati év elejét!l kezd!dött.
A kategória átlépés okozott vitákat az alkalmazott és a f!város számvev!sége között, mert a f!város az els! 10 évet mindig egy egységnek számolta és
arra nézve nem arányította a szolgálati id!t a kategóriák szerint. Az alkalmazott évente mintegy 130 koronával is megrövidülhetett emiatt a számítás miatt.5 Id!nként a város fizetett rá a téves számításra. A nyugdíj megsz"nt a
nyugdíjas halálával, a magyar állampolgárság elvesztésével, jogérvényes hivatalvesztéssel, vagy ha a nyugdíjast a f!város ismét alkalmazza. Ebben az utóbbi
esetben felfüggesztik az alkalmazás idejére. Ha az újabb nyugdíja kisebb lenne
az el!z!nél, akkor a korábbi magasabb jár neki, annak az alapnak a terhére
ahonnan azt kapta.
Ha nem volt meg a 10 év szolgálati id!, akkor nem járt nyugdíj, csak végkielégítés. 1-5 év szolgálati id! esetén a beszámítható járandóságok egy évi öszszege, 5 év felett két évi összege járt.
Özvegyi nyugdíj akkor járt, ha a házasságkötésre még a férj nyugdíjazása
el!tt került sor, a tényleges szolgálati ideje alatt vagy még korábban. A házasság megkötése a férj halála napját legalább egy fél évvel meg kellett hogy el!zze. Kivételesen fél éven belüli házasságkötés után is kaphatott az özvegy
nyugdíjat, ha bebizonyította, hogy a férje a házasságkötéskor nem szenvedett
abban a betegségben, amelyben elhunyt, vagy ha a házasság gyermek törvényesítése céljából történt, vagy ha a házasságból utószülött gyermek szárma5
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zott. Csak olyan özvegynek járt nyugdíj, aki a férjét!l nem vált el törvényesen.
Ha azonban az özvegy a férj halálakor már nem élt vele együtt, akkor is csak
abban az esetben járt neki nyugdíj, ha bizonyítani tudta, hogy a különélés nem
az ! hibájából történt.
Nem volt özvegyi nyugdíjra jogosult az az özvegy, akinek a férje 60 évnél
id!sebb volt a házasságkötéskor, kivéve, ha a férj a házasságkötés után is még
legalább három évet szolgált, vagy ha a házasságból gyerekek származtak,
vagy ha a házassággal gyerekeket törvényesítettek.
Ha a férj már nyugdíjas volt a házasságkötéskor az özvegynek nem járt özvegyi nyugdíj, kivéve ha a férj a házasságkötés után ismét a f!város szolgálatába lépett és legalább egy évet szolgált.
Ha az elhunyt az els! feleségét!l elvált és újra megn!sült, akkor az 1913-ban
érvényben lév! szabályok és gyakorlat szerint az utolsó özvegynek volt joga a
teljes özvegyi ellátásra. Nevelési járulékra azonban mindkét özvegy gyermekei
jogosultak voltak. Méltányosságból a f!városi tanács el!terjesztésére a közgy"lés adhatott kegydíjat az els! asszonynak is, de ezt a határozatot alapos indoklással a belügyminisztériumhoz fel kellett terjeszteni jóváhagyásra.6
Ha a n! volt a f!város alkalmazottja, az özvegyen maradt férj temetési segélyen kívül semmilyen juttatást nem kaphatott.
Az özvegy általában a felét kapta annak az összegnek, amely a férje nyugdíja volt, vagy amelyre a férj jogosult lett volna. A tiszti személyzet létszámához
tartozó f!iskolai képesítéshez kötött állásra alkalmazottak özvegyei nem kaphattak kevesebbet évi 1.100 koronánál, a középiskolai végzettséghez kötött álláson alkalmazottak özvegyei 1.000 koronánál, a többiek 900 koronánál, az altisztek és szolgák özvegyei pedig 500 koronánál.
Az özvegyi díj megsz"nt az özvegy halálával, a magyar állampolgárság elvesztésével és ha az özvegyet jogérvényesen hivatalvesztésre ítélték. H az özvegy ismét férjhez ment, akkor az özvegyi nyugdíját elvesztette, de a férjhezmenetel napjától számított egy éven belül igényt tarthatott az özvegyi nyugdíj
két évi összegére. Ez az összeg az özvegyi ellátás megváltását képezte. Egy év
elteltével már többé nem lehetett kérni az özvegyi nyugdíj megváltását, viszont
ha ismét özvegységre jutott, akkor újra jogosulttá vált a korábbi özvegyi nyugdíjára, amely második férje halálának a napjától járt neki. Azok az özvegyek,
akiknek nevelési díjra igénnyel bíró gyermekük volt, csak akkor kérhették a
nyugdíj megváltását, ha a gyámhatóság belegyezését is be tudták mutatni.
Ha az özvegy második férje után ugyancsak jogosult volt nyugdíjra, akkor a
két nyugdíj közül a kedvez!bbet kapta.
Ha a férj még nem volt nyugdíjjogosult, mert szolgálati ideje nem érte el
a 10 évet, akkor az özvegy ugyanazt a végkielégítést kapta, amit a férj kapott volna.
Ha az özvegy maga is állásban volt, ez a körülmény semmiben nem befolyásolta az özvegyi nyugdíjra való jogosultságát és annak szabályait.
6
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A f!város szolgálatában álló n! a saját nyugdíjára vagy a végkielégítésre
akkor is jogosult volt, ha a férje életben volt, vagy ha a férje után valamilyen
ellátást kapott, illetve akkor is, ha a férje után kés!bb részesült valamilyen ellátásban. A saját nyugdíját vagy a végkielégítésre való jogát akkor sem veszítette
el, ha újból férjhez ment.
A férj halálakor ki kellett utalni a hátramaradottaknak a bérének vagy
nyugdíjának egy hónapra es! összegét és egy negyedévi lakbérpénzét. Ha az
elhunyt szolgálati lakásban lakott a család még egy negyedévig jogosult volt a
lakásban lakni, vagy a f!városi tanács, illet!leg a polgármester döntése alapján
kifizették nekik a negyedévre jutó lakáspénzt. Ezek az összegek a költségvetés
nyugdíj fejezetét terhelték.
Nevelési díj járt a nyugdíjképes vagy nyugdíjas állapotban elhunyt f!városi
alkalmazottak törvényes vagy törvényesített gyerekeinek. N!alkalmazott hátramaradt gyermekeinek a nevelési díj akkor is járt, ha apjuk még életben volt.
Nem voltak jogosultak nevelési járulékra azok az árvák, akiknek szül!je
nem volt nyugdíjjogosult vagy végkielégítést kapott. Ha azonban a hátramaradt kiskorú gyermekek teljesen árvák voltak  ez a szabályrendelet már nem
használja a szül#tlen árva kifejezést  és vagyontalanok, akkor ugyanolyan
végkielégítésben részesültek, mint ami az özvegynek járt.
A félárváknál a nevelési díj az elhunyt szül! nyugdíjának a 10%-a volt. A
f!városi nyugdíjszabályzat nem alkalmazta azt az állami nyugdíjtörvénynél
meglév! korlátozást, hogy az árvák nevelési járuléka nem haladhatja meg az
anya özvegyi nyugdíját, tehát 6 vagy több gyermek esetén sem csökkentették
arányosan az egy gyermekre jutó nevelési díjat. A teljesen árvák a félárvák nevelési díjának kétszeresét kapták. Az olyan árvát, akinek mindkét szül!je elhunyt és mindketten a f!város szolgálatában álltak, mind az apa, mind az anya
után külön-külön a teljes nevelési díj illette meg.
A teljesen árvákat megillet! díjat kapták azok a gyerekek is, akiknek anyja
bármilyen oknál fogva nem kapott özvegyi ellátást. Vagy azért, mert elvált,
vagy újra férjhez ment, vagy valamilyen el!feltétel hiányzott a jogosultsághoz.
A tiszti létszámhoz tartozó alkalmazottak árvái életkoruk alapján sávosan
kaphattak ellátást, aszerint, hogy félárvák vagy teljesen árvák voltak. A félárvák 9 év alatt maximum évi 400, 10-14 éves korig 600, 15-20, illetve 15-24 között
maximum 800 koronát kaphattak. A teljesen árvák 9 év alatt maximum 600, 1014 éves kor között 900, 15-20, illetve 15-24 között maximum 1.200 koronában
részesülhettek. Az összes hátrahagyott ellátása az özvegyi nyugdíjjal együtt
nem haladhatta meg az elhunyt évi nyugdíját. Tehát ezen a jogcímen csökkenthet! volt a kiszabott ellátás.
A f!város tartott fenn árvaházakat, ahol els!sorban a teljesen szül!tlen és
vagyontalan árvákat helyezték el. Félárvák esetében is el!fordulhatott kivételes
esetben, hogy a gyámhatóság nem az anyát jelölte ki gyámnak. Ilyenkor a kijelölt gyám vagy gondnok kérhette, hogy árvaházban helyezzék el. Az árvaházban nevelt árvák nevelési díját a községi alapból az árvaháznak utalták át abban az id!tartamban, amíg az árva ott tartózkodott.
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A nevelési díj általában 20 éves korig járt. Azok azonban, akik továbbtanultak, iskolai tanulmányaikat nyilvános tanintézetekben tovább folytatták, vagy
magukat gyakorlatilag képezik valamely m!vészeti, ipari vagy kereskedelmi szakban
és ezt igazolják, valamint a tényleges katonai szolgálatot teljesít!k a nevelési
járulékot 24 éves korukig kaphatják.
A nevelési díj 20, illetve 24 éves kor el!tt is megsz"nt akkor, ha az árva
meghalt; vagy ha a leány férjhez ment; ha megsz"nt a magyar állampolgársága
az illet!nek; vagy ha jogérvényesen hivatalvesztésre ítélték. Az árvaellátást
ideiglenesen is meg lehetett szüntetni, vagyis felfüggeszteni, ha az árva 20 éves
kora után olyan keresethez jutott, amelyb!l el tudta magát tartani, átmenetileg
a kereset id!tartamára; ha hatósági ellátást kapott az ellátás id!tartamára; ha
szabadságvesztés büntetésre ítélték a büntetés id!tartamára.
Ha az özvegyi díj bármilyen okból megsz"nik vagy felfüggesztik, az a nevelési díj folyósítására nincs hatással. A gyermekek nevelési díját nem lehetett
megváltani.
Az özvegyi nyugdíjon és az árvaellátáson felül még temetési segélyre volt
jogosult a család. Néhány esetben temetési segélyt olyankor is kaphattak, ha
özvegyi nyugdíjra vagy árvaellátásra nem voltak jogosultak. A temetési segély
az elhunyt legutóbb élvezett beszámítható évi járandóságának vagy nyugdíjának a 25%-a lehetett, de maximum 1.500 korona. Ha a feleség volt a f!város alkalmazottja a temetési segély a férjet illette meg.
Ha az elhunytnak nem volt özvegye vagy gyermeke, akkor a temetési segélyt ki lehetett fizetni a szüleinek, nagyszüleinek vagy annak a személynek,
aki a temetést magára vállalta.
Az eljárás a nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, temetési segély ügyeiben
vagy az érdekelt fél kérelmére vagy hivatalból történt. Az eljárás megindítását
nem lehetett megtagadni, ha valaki valamilyen ellátásra jogosult volt. A szabályrendelet meghatározta azokat az eseteket is, amikor hivatalból kötelez!
volt megindítani, mint például a 65. életév betöltése vagy olyan betegség,
amely a munkavégzést lehetetlenné teszi.
A kinevezett alkalmazottak esetében a polgármester volt jogosult dönteni a
nyugdíjkoron túli alkalmazásról, a tényleges szolgálat azonban legfeljebb az
alkalmazott 70 éves koráig terjedhetett.
A kinevezett alkalmazottak esetében a polgármester volt jogosult a nyugdíjazási eljárás megindítására, a választott tisztvisel!knél pedig a f!városi tanács. Amikor az eljárás hivatalból indult az ellátás megállapításához szükséges adatokat a
számvev!ség állította össze. Ezeket az adatokat közölték az érintettel, akinek jogában állt 15 napon belül észrevételt tenni. Az alkalmazott kötelessége volt az esetleg
hiányzó okmányait pótolni, például a születési bizonyítványát. Ellenkez! esetben
az ellátást a csak hivatalból összeállított dokumentumok alapján állapították meg.
Ha az ellátást maga a fél kezdeményezte akkor köteles volt a kérelmét
mindazokkal az okmányokkal felszerelni, amelyek az ellátás megállapításához
szükségesek voltak, vagyis az özvegy be kellett hogy adja a házassági anyakönyvi kivonatot, továbbá a jó erkölcsi viseletér#l kiállított bizonyítványt. Iga343
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zolnia kellett az illetékes kerületi vagy községi elöljáróság bizonyítványával,
hogy férjével annak haláláig együtt élt, ha pedig nem élt együtt, akkor azt,
hogy a különélésre nem ! szolgáltatott okot. Ez utóbbi körülményt a hatósági
bizonyítványon kívül bírói ítélettel is lehetett igazolni.
Az árvák ellátása esetén igazolni kellett törvényes származásukat vagy törvényesítésüket, és korukat, anyakönyvi kivonattal.
Az ellátások ügyében els! fokon a törvényhatósági bizottság által választott
(önkormányzati) tisztvisel!kre nézve a tanács közvetlen el!terjesztésére a törvényhatósági bizottság közgy"lése határozott; a tanács által választott személyzet ügyeiben, illetve az összes özvegyi és árvaellátás ügyében, valamint a
kinevezettek valamennyi ügyében a tanács döntött.
Másodfokon a tanács határozatai ügyében a közgy"lés, a törvényhatósági
bizottság határozatai ellen pedig a közigazgatási bírósághoz lehetett panasszal
fordulni, ha az a kérdés volt vitatott, hogy az alkalmazottnak vagy a hozzátartozóinak jogos igényük van-e az ellátásra, vagy hogy mekkora összeg illeti meg
!ket, valamint az ellátás felfüggesztését vagy megszüntetését elrendel! határozat ellen lehetett a közigazgatási bírósághoz fordulni. Ha a törvényhatósági bizottság döntése a szabályrendelet más rendelkezéseit érintette, vagy nyugdíjazás és végkielégítés elrendelése ügyében született, akkor a belügyminiszterhez
lehetett fellebbezést vagy felülvizsgálati kérelmet benyújtani.
A kegydíj ügyeket  vagyis a méltányossági alapon megítélend! kérelmeket
 minden esetben a közgy"lés elé kellett terjeszteni, a közgy"lés azonban ezekben az ügyekben csak a tanács javaslata alapján határozhatott. Kegydíjat csak
rendkívüli esetekben lehetett megítélni, és ezekben az ügyekben a határozatban az okokat részletesen ki kellett fejteni.
A nyugdíj az els!fokú határozat keltét követ! hónap elsejét!l, az özvegyi ellátás
és a nevelési díj pedig a férj, illet!leg az apa vagy az anya elhunytát követ! második hónap elsejét!l járt. A végkielégítést és a temetési segélyt egyösszegben, a
nyugdíjat, özvegyi díjat és nevelési díjat pedig el#leges havi részletekben utalványozta a tanács vagy a polgármester az ellátásra vonatkozó határozat alapján.
Azoknak a gyermekeknek a nevelési díját, akik a 20. életévüket betöltötték,
de még tanulmányaikat folytatják, utólagos félévi részletekben folyósítják.
A kerületi elöljáróságok nyilvántartották azokat a nyugdíjasokat, özvegyeket és árvákat, akik a f!város központi pénztárából ellátást kaptak és Budapesten laktak. Az ellátási összegr!l kiállított nyugtákat az illetékes kerületi elöljáróságnak láttamozni kellett, méghozzá azért, mert ezzel igazolták, hogy az ellátást élvez! személy él, illetve valóban özvegy. A vidéken vagy külföldön él!
személyek esetében is volt láttamozási kötelezettség, a helybeli elöljáróság, illetve az ottani osztrák-magyar konzulátus kellett hogy ezt megtegye.
Természetesen a f!városi alkalmazottak is csak úgy kaphattak nyugdíjat,
hogy nyugdíjjárulékot fizettek. Akiket nyugdíjjogosultsággal egybekötött állásra alkalmaztak az els! kinevezésük vagy megválasztásuk alkalmával kötelesek
voltak törzsjárulékul a beszámítás alá es! járandóságuk 10%-át a központi
pénztárba befizetni. Ha valakit nem a legalsó fizetési fokozatban alkalmaztak
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el!ször, az köteles volt még azután az összeg után is fizetni, amennyivel bére
meghaladta a legalsó fizetési fokozatot az ! szakjában. A többlet 10%-a volt a
befizetend! összeg, un. rendkívüli törzsjárulék.
Aki állami alkalmazásból vagy más törvényhatóságtól lépett át a f!városhoz, a nyugdíjviszonosság szabályozásáról szóló 1907: LIX. tc. alapján csak abban az esetben volt köteles törzsjárulékot fizetni, ha az átlépés után magasabb
fizetést kap, mint amennyi után azt megel!z!en nyugdíjjárulékot fizetett. Ilyen
esetekben a többlet 30%-át kellett befizetni rendkívüli törzsjárulékként a központi pénztárba. Helyesebben nem befizetni, mert a központi pénztár levonta a
járandóságból, 20 hónap alatt, egyenl! részletekben. Kivételes esetekben a tanács vagy a polgármester hozzájárulhatott, hogy ne 20, hanem 40 hónap alatt
vonják le az összeget. Ha a férj halálakor még volt hátralék, azt az özvegyi díjból kellett levonni. A gyermekek nevelési díjából azonban hátralékos nyugdíjjárulékot nem lehetett levonni.
A törzsjárulékon kívül mindenki köteles volt állandó járulékot is fizetni. A
40 évi szolgálatra kötelezettek, ha életkoruk a szolgálatbalépéskor 30 év alatt
volt, a beszámítható járandóság 2%-át, 30-35 év között 3%-át, 35-40 között 4%át, 40 év fölött 5%-át kellett fizessék. A 35 évi szolgálatra kötelezettek 30 év
alatt 3%-ot, 30-35 között 4%-ot, 35-40 között a beszámítható járandóságok 5%át, 40 éven felül 6%-át voltak kötelesek a községi alapba befizetni, amelyet
ténylegesen havonta levontak az illetményükb!l.
A szabályzat egyértelm"en rögzítette, hogy az illetékesen levont járulékok
semmi szín alatt vissza nem téríttetnek.
A szabályrendelet 1909. január 1-vel lépett életbe és érvényessége kiterjedt
mindazokra a f!városi alkalmazottakra  illetve özvegyeikre és árváikra , akik
az életbelépés id!pontjában a f!város tényleges szolgálatában álltak, vagy azt
követ!en léptek be a szolgálatba. Azokra, akik a szabályrendelet életbelépése
el!tt mentek nyugdíjba, érvénye természetesen nem terjedhetett ki. Rájuk a kilépésük idejében érvényben volt pesti, budai, vagy a 780/85. kgy.(közgy"lési)
számú budapesti nyugdíjszabályzat volt érvényes. Özvegyeikre és árváikra
azonban, ha a férj vagy az apa halála az új nyugdíjszabályzat életbelépése után
következett be, ez a szabályzat vonatkozott. Rögzítették, hogy ennek a nyugdíjszabályzatnak az életbelépésével minden korábbi szabály vagy rendelkezés érvénye megsz"nik. A belügyminiszter azzal a megjegyzéssel hagyta jóvá, hogy a
külföldön tartózkodó nyugdíjasok ellátására és nevelési járulékaira vonatkozó
rendelkezések visszaható er!vel bírnak a korábban nyugdíjazottakra is. A f!város ezt a szabályrendeletet az 1909. november 17-én tartott rendes közgy"lésén
újabb rendelkezésekkel egészítette ki. Az 1966/1909. kgy. sz. határozat a Szabályrendelet a székesf#város alkalmazottai és azok hozzátartozói nyugdíjszer! ellátásának kiegészítésér#l címet viseli.7 Ezt a kiegészít! rendelkezést azért hozták, mert
azoknak az ellátásának kiegészítésére, akikre a f!város nyugdíjszabályzata kiterjedt  tehát a f!város törvényhatóságának hatóságainál, hivatalainál és inté7
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zeteinél állandó fizetéssel alkalmazott választott és kinevezett tisztvisel!k, hivatalnokok, ideiglenes hivatalnokok, a közoktatási személyzet tagjai, az orvosok, a szülészn!k, az altisztek, a t"zoltók és a szolgák  egy külön alapot hoztak létre. Ez A székesf#város alkalmazottainak nyugdíjpótló alapja címet viselte.
Az alap jövedelme az alkalmazottak által fizetett járulékokból, a kamatjövedelemb!l, valamint az alap javára tett adományokból származott. A nyugdíjpótló alapot a f!város a többi vagyonától elkülönítve kezelte, alapszer"en, úgy,
hogy az alap jövedelméb!l a kiadások levonása után fennmaradó összeget t!késítették. A pénztári kezelést pedig a székesf!város központi pénztára végezte.
Minden alkalmazottnak, aki a fizetése mellett lakbérpénzt vagy természetbeni (azaz szolgálati) lakást kapott, valamint az özvegyeiknek és árváiknak, ha
az érvényben lév! nyugdíjszabályok szerint ellátásban részesülnek, joga volt
arra, hogy ebb!l a nyugdíjpótló alapból nyugdíj kiegészítést kaphassanak. A
kiegészítés kiszabása a lakáspénz nagysága alapján történt, ugyanazon kulcs
szerint, amit a nyugdíjszabályok a nyugdíj, végkielégítés, özvegyi díj és nevelési díj kiszámítására meghatároztak. Aki nem lakáspénzt, hanem természetben
való lakást kapott, annak a nyugdíjpótlékot a törzsfizetésének megfelel! lakáspénz alapján kellett megállapítani. Kétség esetén a lakáspénz nagyságát a tanács állapíthatta meg.
Ebbe a külön alapba éppúgy köteles volt minden f!városi alkalmazott befizetni, mint a nyugdíjalapba, mégpedig a nyugdíjba beszámítható összes illetményének és a lakáspénznek 1%-át, mint állandó járulékot, el!leges havi részletekben. A lakáspénzb!l negyedévente vonták el!re ezt az összeget.
Az állami szolgálatból átlép!k ebbe az alapba is utánfizetést voltak kötelesek teljesíteni, méghozzá az el!z! beszámítható szolgálati idejük kezdetéig, de
maximum csak 10 évre visszamen!leg. Az utánfizetés összegét annak az illetménynek és lakáspénznek az alapján számolták ki, amellyel a f!város szolgálatába léptek.
Ha valaki ennek az új szabálynak életbelépését követ! 10 éven belül nyugdíjba ment, ezt a járulékot akkor is köteles volt ennek a nyugdíjszabályzatnak
az életbelépését követ!en még 10 évig fizetni, vagyis 1919. december 31-ig. Az
alkalmazott vagy özvegy elhunytával ez a fizetési kötelezettség megsz"nt, tehát az örököst!l nem vonták le a még fennálló fizetnivalót.
Ezt a nyugdíjpótlékot a f!városi tanács utalványozta, ugyanúgy negyedévente el!re, mint a lakáspénzt. Kérelemre azok a gyermekek is megkaphatták,
akik a 20. életévüket betöltötték, de még tanultak és ezt megfelel!en igazolták.
Számukra a tanács, illet!leg a polgármester félévente utólag utalta ki az összeget. A nyugdíjpótlékot a nyugdíjszer" ellátással együtt állapították meg,
ugyanaz a hatóság, amelyik a rendes nyugdíjszer" ellátás megállapítására is
jogosult volt.
Ez a szabályrendelet 1910. január 1-én lépett életbe, hatálya kizárólag csak
azokra az alkalmazottakra terjedt ki, akik 1910. január 1-t!l kezdve mentek
nyugdíjba, illetve azokra az özvegyekre és árvákra, akiknek f!városi nyugdíjképes alkalmazott férje vagy apja ezt követ!en halt meg.
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A szabályrendelet végrehajtásával a tanácsot bízták meg.
1911. januárjában a f!város önálló szabályrendeletet alkotott a közoktatási
intézeteinél alkalmazott tanszemélyzet és hozzátartozóik ellátására. Ezt megel!z!en a f!városban dolgozó pedagógusok az érvényben lév! pesti (1870) és
budai (1868) nyugdíjrendelet (esetleg a tanítókra, tanárokra vagy a nem állami
tanszemélyzetre vonatkozó nyugdíjtörvények) alapján kapták ellátásukat. A
belügyminiszter 1911. március 19-én hagyta jóvá a f!városnak ezt a 196/1911.
kgy. számú szabályrendeletét.8
A rendelet hatálya a Budapest székesf!város törvényhatóságához tartozó
közoktatási intézményekben, árvaházakban, szeretetházakban és kisdedóvókban dolgozó pedagógusokra vonatkozott, azzal a megszorítással, hogy csak az
állandó fizetéssel alkalmazott és a szabályszer" képesítéssel rendelkez! igazgatók, tanárok, tanítók, tanítón!k és óvón!k, valamint hozzátartozóik jogosultak
erre az ellátásra.
Az ellátás az alkalmazott esetében nyugdíj vagy végkielégítés lehetett, a
hátramaradottaknak pedig özvegyi díj vagy végkielégítés, nevelési segély és
temetési segítség. A nyugdíjjogosultság feltételei ugyanazok voltak, mint a f!város alkalmazottai esetében, éppígy a jogosultság elvesztésének az esetei is. A
nyugdíj kiszabása is ugyanúgy történt. Rájuk is vonatkozott a szolgálati id!
megállapításának a f!városi alkalmazottakra vonatkozó szabályozása, még a
honalapítás 1000. évfordulója alkalmából beszámítandó plusz egy év szolgálati
id! is. Esetükben is szabály volt, hogy csak a megszakítás nélküli szolgálati
id!t lehetett beszámítani, de a nyugdíjviszonosságot ez a szabályozás is ismerte, tehát voltak olyan munkaviszonyok, amelyek folyamatosnak számítottak,
mint például az állami alkalmazásban töltött id! vagy a katonai szolgálat a már
ismert feltételekkel.
Kötelez!en be kellett számítani a szolgálati id!be az 1875: XXXII. tc, az 1891:
XLIII. tc. és az 1894: XXVII. tc. alapján mindazokat a szolgálati id!ket, amelyeket az alkalmazott más iskolafenntartó szolgálatában töltött és amely az ottani
ellátásba beszámított volna ezeknek a törvényeknek az alapján.
Az ideiglenes alkalmazásban töltött id! is beszámíthatott meghatározott feltételekkel. Vagyis akik megszakítás nélkül szolgáltak, a járandóságaikat a központi pénztárból havi részletekben kapták tanácsi utalvány alapján, amennyiben alkalmazásuk elérte a heti 10 órát és kés!bb választás útján véglegesítve
lettek, az ideiglenes alkalmazásban eltöltött id! után is kaphattak nyugdíjat, ha
a nyugdíjtörzsjárulékot és az állandó nyugdíjjárulékot 5%-os kamattal
utánfizették. Az utánfizetés lehet!sége azonban id!ben visszafelé korlátozott
volt. Pesten csak az 1870. október 1-én hozott, Budán pedig az 1868. október 14én és 17-én kelt rendeletek id!pontjáig lehetett. Akinek volt korábbi szolgálati
ideje is, az ennek értelmében elveszett.
A folyósításra a pedagógusok esetében is az volt az irányadó, hogy az ország határain belül bárhol lakhattak, az ellátásukat mindenképpen megkapták.
8
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Az ország határain kívül azonban a tanács engedélye volt szükséges az ellátás
folyósításához és ez az engedély bármikor visszavonható volt.
Az ennek a szabályrendeletnek alapján járó kiadásokat a székesf!város viselte a
tiszti nyugdíjalap kamatjövedelmének és a befizetett nyugdíjjárulékoknak a felhasználásával. Ebben a rendeletben is leszögezték, ami egyébként is általános
alapelv volt, hogy Az ellátási összeg mindig azt az alapot terheli, a nyugdíjjárulékok pedig mindig azt az alapot illetik, amely alapból az illet#k javadalmazásukat kapták.
A nyugdíj összegét úgy számolták mint a f!város minden más
alkalmazottának esetében. Tíz év szolgálati id! után a legutóbbi beszámítható
illetmény 40%-a járt. Azt követ!en a következ! szolgálati évek után az a) kategóriában, vagyis a f!reáliskolai, fels!kereskedelmi iskolai, fels!bb leányiskolai
és iparrajziskolai igazgatóknál és tanároknál évi 3%-ot számoltak hozzá. A b)
kategóriában pedig, vagyis az összes többi rendszeres alkalmazott pedagógus
esetében évi 2%-ot. Ez azt jelentette, hogy az a) kategóriában 30 évi szolgálati
id!vel lehetett elérni az illetmény 100%-át nyugdíjként, a b) kategóriában pedig
40 év alatt. A két kategória között volt átjárás egy hosszú pedagógusi életpályán és erre az eshet!ségre a szabályozás is fel volt készülve. Évközbeni átlépésnél a következ! tanév elejét!l kellett a másik kategória szerint számolni.
Ha valaki nem érte el a nyugdíj el!feltételének számító tíz év szolgálati id!t,
akkor csak végkielégítést kaphatott. 1-5 év szolgálati id! után a beszámítandó
járandóság egy évi összege járt, 5 év fölött két évi összege.
Az özvegyi ellátásra ugyanazok a szabályok vonatkoztak mint a többi f!városi alkalmazott esetében. Az egyetlen különbség az volt, hogy a f!reáliskolai,
fels! kereskedelmi iskolai, fels!bb leányiskolai és iparrajziskolai igazgatók és
tanárok özvegyei kivételezett helyzetben voltak a többiekhez képest, mert !k
akkor is igényt tarthattak özvegyi díjra, ha a férjük szolgálati ideje meghaladta
az 5 évet, de nem érte el a tízet. Igaz, hogy kisebb összeg járt nekik, mint a
hosszabb id!t szolgálók özvegyeinek. Ebben az esetben férjük beszámítható
javadalmazásának 1.200 koronájáig ennek felét kaphatták, az azt meghaladó
rész után pedig 20%-ot. Így az ! özvegyi díjuk értelemszer"en lehetett kevesebb is, mint egyébként 10 éven felüli szolgálat után lett volna. Ebben a kategóriában a nevelési díj szabályai is így voltak megállapítva, tehát már 5 év szolgálati id! után az igényjogosultság a nevelési díjra is megnyílt. Egyébként a nevelési díjra vonatkozó összes többi szabály is megegyezett a f!város többi alkalmazottjára vonatkozó 1909. évi szabályrendeletben foglaltakkal. A temetési segítség az elhunyt legutóbb élvezett beszámítható járandóságának vagy nyugdíjának 25%-a lehetett és az 1.500 koronát nem haladhatta meg.
A törzsjárulék mértéke is ugyanannyi volt a pedagógusok esetében, mint az
összes többi f!városi alkalmazottnál. A befizetend! évi járulékok kulcsai azonban
eltértek attól a szabályozástól. A 40 évi szolgálatra kötelezettek az els! 10 évben a
beszámítandó járandóságaik 2%-át kellett fizessék évente. A 11-25. szolgálati év
között 2,5%-ot, 26-40 év között 3%-ot. A 30 évi szolgálatra kötelezettek az els! 10
évben 3%-ot, 11-20 év között 3,5%-ot, 21-30 év között az illetményeik évi 4%-át kellett befizessék, amelyet természetesen havi részletekben vontak le t!lük.
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A záró intézkedésekben ennek a szabályrendeletnek a hatályát 1909. január
1-t!l kezdve állapították meg, tehát mindenkire kiterjedt, aki akkor már a f!város tényleges szolgálatában állt, illetve azt követ!en lépett be. Akik 1909. január 1-e el!tt vonultak nyugdíjba, ellátásukat a kilépésük idején érvényben volt
pesti vagy budai nyugdíjszabályzat szerint kapták, de özvegyeikre és árváikra,
ha elhalálozásuk 1909. január 1-e után következett be, már ez a szabályrendelet
volt érvényben. A szabályrendelet megjelenésével hatályon kívül helyezett
minden korábbi rendelkezést.
Amikor a f!város nyugdíjszabályzata született már b!ven volt mire támaszkodni. A saját korábbi szabályrendeleteik mellett mintául szolgálhattak
más települések szabályzatai is, és már a dualizmus nyugdíj törvényeinek dönt! többségét megalkotta az országgy"lés. Legf!képpen az 1885: XI. tc-re, az
állami tisztvisel#k, altisztek és szolgák nyugdíjazásáról szóló törvényre támaszkodtak a helyi szabályrendeletek.
A f!város is  összhangban az állami alkalmazottak nyugdíjszabályzatával
 65. évben határozta meg a nyugdíjkorhatárt. Ugyanúgy határozta meg, hogy
kiket zár ki eleve a nyugdíjjogosultságból, hogy a nyugdíjat mi alapján számolja, hogy a szolgálati id! számítása honnan kezd!dik. Azt az elvet is alkalmazták, hogy belföldön bárhol élhetett a nyugdíjjogosult, de ahhoz, hogy külföldön
megkaphassa nyugdíját az illetékes testület, ebben az esetben a f!városi tanács
engedélye kellett. Végül az özvegyi- és árvaellátás elvei is ugyanazok voltak,
mint az állami alkalmazottak esetében. Eltérések tehát csak a részletszabályozásokban és az eljáró testületekben voltak.
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Ligeti Dávid Ádám

Történeti és politikai gondolatok Arz vezérezredes szellemi
hagyatékában

E

gységes nép szeretnénk lenni, még ha sok nép is vagyunk.1

Dolgozatunk tárgya els! pillantásra talán meglep! a tisztelt
olvasó számára  a katonai irodalmakban leginkább háborús
visszaemlékezések, memoárok a megszokottak, a harci
cselekmények értékelésén túlnyúló koncepciók, felvázolása, mirabile dictu
államelméleti és filozófiai gondolatok megfogalmazása kevésbé. Arthur Arz
von Straussenburg2 (18571935) k. u. k. vezérezredes magánlevelezésében egy
föderatív Közép-Európa politikai és társadalmi modelljét fektette le. A
mottóban idézett gondolat  amely Arz közép-európai hitvallásából származik 
összegzi talán a legjobban a tábornok uniós elképzeléseit. Arz, aki az I.
világháború utolsó két évében az OsztrákMagyar Monarchia utolsó
vezérkarf!nöke volt, a Nagy Háború utáni években vázolta fel föderatív
Mitteleuropa elképzeléseit. Vadász Sándor professzor úr 80. születésnapjára jó
reménységgel kívánjuk a hazai szakirodalomban eddig visszhang nélkül
maradt, eszmetörténeti szempontból is érdekes gondolatrendszert bemutatni.
Arz két  a világháborúról szóló  memoárja3 mellett, magánleveleiben az új
KözépEurópa szellemi, politikai, s!t vallási modelljét is lefektette. Jelen
dolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy felvázoljam az arzi Mitteleuropa
ideálját, bemutatva erre vonatkozó elképzeléseit és legfontosabb meglátásait.
Bár a két világháború közötti id!szakban meger!södtek az Európa egységét
sürget! és hirdet! koncepciók, a vezérezredes vonatkozó gondolatai -, a
korszak szellemét!l is szokatlan felvetései révén az egységesül!, 21. századi
Közép-Európa számára is megfontolandó észrevételeket, megállapításokat tett.
A politikai, történeti gondolatok mellett Arz a közerkölcs és morál kérdésével
is sokat foglalkozott, ezen gondolatai közül azonban csak azokat ismertetjük,
amelyek politikai koncepcióinak megértéséhez szükségesek.
Miel!tt a felvázolt témára térnék, röviden ismertetem Arz életpályáját. A
fontosabb biográfiai adatok közlésével szeretnénk a vezérezredes gondolati
inercia-rendszerének
hátterét
jobban
megvilágítani.
Arz
1857-ben
Nagyszebenben született, egy magánzó fiaként. Postamester nagyapját 18351 Wir wollen sein ein einzig Volk, wenn wir auch viele Völker sind. Bruno Wilhelm KNOPP: Das
Vermächtnis des Generalstabschefs. Die geistigen, politischen, religiös-sittlichen und militärischen
Grundlagen eines Vielvölkerstaates. Nürnberg, 1975. 133.
2 A tábornok neve mind Straussenburg, mind Straußenburg formában szerepel a szekunder
irodalomban. A primer források azonban az ss írásmódot er!sítik meg, így dolgozatunkban is ezt
használjuk. Vö. Österreichisches Staatsarchiv. Kriegsarchiv. Qualifikationsliste Arz-Aschenbrand,
52. doboz. (ÖStA-KA)
3 Generaloberst Baron ARZ: Zur Geschichte des Grossen Krieges. Wien, Rikola Verlag, 1924. (ARZ
1924) Arthur ARZ von Straussenburg: Kampf und Sturz der Kaiserreiche. Günther Verlag, Wien, 1935.
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ben nemesítették, a család tagjai ekkortól viselték a von Straussenburg nevet.
Arz már kora ifjúságától kezdve azon szászokkal értett egyet, akik meg akarták
er!síteni népük autonómiáját, és akik ellenezték a Magyar Királyság
beolvasztó politikáját. A kisnémet egység megvalósulása idején 1870-ben
kamaszként Drezdában tanuló Arzra már ekkor mély benyomást tett a német
kultúra és szellem, valamint a francia határra vonuló hadsereg4  ez a hatás
még id!skori gondolataiban is er!sen érz!dik. Arz 1876-ban tett érettségije
után egy évig jogot hallgatott a nagyszebeni jogi akadémián. Minthogy a
paragrafusok világa nem kötötte le, 1877-ben egy évi önkéntes lett a 23. tábori
vadászzászlóaljnál, majd 1878-ban immár hivatásos katona lett, és
hadnagyként tiszti kardbojtot köthetett. Ezután Arz a katonatisztek
megszokott, garnizonról garnizonra vándorló életét élte. 1885-ben felvételt
nyert a Monarchia vezérkari tisztjeit képz! Kriegsschuléba, és miután 1887-ben
sikerrel abszolválta az akadémiát, magára ölthette a vezérkari tisztek 
egyszerre irigyelt és megvetett  palackzöld (Flaschengrün) egyenruháját. A
katonai szamárlétrát végigjárva Arz 1908-ban tábornoki lampaszt kapott. A
Nagy Háború kitörése idején altábornagyként a Kriegsministeriumban
dolgozott, de rövidesen frontszolgálatra jelentkezett.
1914. szeptember els! hetében már Galíciában harcolt, és rövidesen átvette a
VI. (kassai) hadtest irányítását. Arz egészen 1916 közepéig vezette ezt az
egységet, miközben olyan meghatározó ütközetekben vett részt, mint
limanovai csata vagy a gorlicei áttörés. 1915 augusztusában Arz egészen
Breszt-Litovszkig tört el!re, és egysége a Monarchia egyik legjobb alakulatává
lépett el!. 1916-ban immár gyalogsági tábornokként az Erdélyt véd! 1.
hadsereg parancsnoka lett, majd a következ! év elején I. Károly császár
vezérkarf!nökké tette. A háború utolsó két évében tehát operatívan Arz
irányította a Monarchia haderejét. A Monarchia hadereje Arz vezetésével 1917
nyarán sikerrel verte vissza a Kerenszkij-offenzívát, majd !sszel a caporettói
áttörés során  jelent!s német segítséggel  megroppantotta az olasz hadsereg
gerincét. E fegyvertények mellett Arz sikerrel tartotta a balkáni frontot, és
eredményesen szervezte meg a legy!zött Románia- és a széthulló cári
birodalom lengyel és ukrán területeinek megszállását. Mindezek ellenére a
kett!s monarchia hadserege 1918 !szén maga is katasztrofális gyorsasággal
bomlott fel, amelyet a vezérkari f!nök nem tudott megakadályozni. Mikor
Arzot 1918 decemberében a Monarchia tábornoki karával együtt nyugdíjazták,
az OsztrákMagyar Monarchia megsz"nt létezni. A háború után a
nyugalmazott vezérezredes Bécsben élt, de a halál Budapesten érte 1935-ben.5
Mint korábban említettük, Arz két memoárt vetett papírra a háború után.
Megrendült társadalmi és anyagi helyzetére jellemz! módon részben a kiadói
4 ARZ (1924): 11. Ich erinnerte mich, wie wir im Sommer 1870 als dreizehn-, vierzehnjährige
Jungen in Dresden, wo ich das Gymnasium besuchte, den ins Feld ziehenden Regimentern
zujubelten.
5 Arz még részletesebb életrajzához ld. Neue Österreichische Biographie ab 1815. X. köt. Wien
1957, 117-122., ill. Oskar REGELE: Gericht über Habsburgs Wehrmacht. Wien-München, 1968.

362

Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves, ELTE, Budapest, 2010

honorárium miatt ragadott tollat. 1924-ben jelent meg a Zur Geschichte des Grossen
Krieges, 1935-ben a Kampf und Sturz der Kaiserreiche cím" munkája. Arz aktív
levelezésben állt volt tábornoktársaival,6 és az erdélyi szász értelmiséggel.
Különösen s"r" intenzitású és mélység" levelezést folytatott Franz Herfurth
brassói evangélikus lelkésszel; dolgozatunk anyaga ezen levelek gondolataira épül.
Tanulságos azonban azt is felidézni, hogyan kaptak nyilvánosságot a
vezérezredes gondolatai. Arz a levelek írása idején azt kérte, hogy amíg él,
Herfurth ne publikálja gondolatait.7 Ennek okául a tábornok azt jelölte meg,
hogy gondolatai esetleg elidegeníthetnék ismeretségi körét!l, akár családjától
is.8 Arz félelme valóban nem volt alaptalan; elég arra a tényre felhívnunk a
figyelmet, hogy hosszas huzavona után végül Magyarország vállalta a
vezérezredes nyugdíjának fizetését  ennek tükrében pedig Arz magyarellenes
gondolatai valóban érdekes helyzetet eredményezhettek volna. Franz Herfurth
halála után fia, Wilhelm Herfurth szortírozta, gy"jtötte ki és összegezte az arzi
Mitteleuropa elképzeléseket. A levelek publikálása azonban lehetetlen volt az
ötvenes évek kommunista Romániájában. Wilhelm Herfurth 1959-ben
bekövetkez! halála után, a család által !rzött kézirat  egy a Securitate által
végrehajtott házkutatás után  1962 !szén véglegesen elt"nt. Az eredeti
kéziratot alaposan ismer! Bruno Wilhelm Knopp, miután 1972-ben az NSZKba emigrált, jegyzetei és emlékezete alapján megkísérelte azt rekonstruálni.
Knopp gondozásában igen alacsony példányszámban 1975-ben jelent meg egy
tömör összefoglalás, amely a Das Vermächtnis des Generalstabschefs (A
vezérkarf!nök hagyatéka) címmel látott napvilágot. A vizsgálat során figyelembe
kell vennünk, hogy Arz gondolatai így többszörös sz"r!n keresztül olvashatók
számunkra. Jóllehet a kézirat tökéletes rekonstrukciója nyilvánvalóan nem volt
lehetséges, az arzi Közép-Európa koncepció f!bb elemei és alapjai mégis
kirajzolódnak.
Arz elképzeléseinek központjában a föderatív Közép-Európa megteremtése
állt. Saját bevallása szerint 1918-ig nem foglalkozott aktívan politikával, a
korona feltétlen híve volt.9 Vallomását meger!síti a korabeli közvélemény is,
mert Arzban a hadsereg szürke eminenciását látták, aki semmi esetre sem
rendelkezett akkora politikai befolyással, mint el!dje Franz Conrad von
Hötzendorf tábornagy. Az egyik korabeli katonai szakíró nem véletlenül
nevezte a fess, jókép" Arzot IV. Károly sármos szárnysegédjének.10
Elmondhatjuk tehát, hogy Arz 1918 után alkotta meg új Közép-Európa
ÖStA-KA Nachlass Arz B/63
KNOPP: 132. Ich bitte Sie, lieber Freund, von dem Inhalt dieser meiner an Sie gerichteten Briefe, in
der Öffentlichkeit keinen, bzw. nur schonenden Gebrauch zu machen, so lange ich lebe.
8 Uo. 132. [
] weil sie [a tábornok gondolatai] mich dem Bekanntenkreis entfremden würden, in
dem ich lebe und wo ich mich wohlfühle, einem Bekanntenkreis der vielfach in und aus der Erinnerung an
die schöne, alte Zeit lebt.
9 Uo. 4. Ich erblickte in mir einen getreuen Diener der Krone  und nicht einen Vertreter der
mitteleuropäischen Vielvölker-Nation. [ ] Er [ti. Arz] huldigte in der Zeit des Krieges gleich Hindenburg
dem Grundsatz, daß ein Offizier sich nicht um die Politik zu kümmern habe.
10 ARMINIUS: Feldherrnknöpfe 1914/18. Arz  der charmante Adjutant. Leipzig, 1932. 129-136.
6
7
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koncepcióját. Naumann híres elképzeléseivel szemben azonban Arz nem a
gazdasági egységre alapozta volna az új Mitteleuropát, sokkal inkább politikai
konföderációra, és a demokratizmusra épített. Minthogy gondolataiban nem
hivatkozik forrásokra érdekes volna tudni, hogy a világháború Mitteleuropa 
dönt!en német  elképzelései hogyan hatottak koncepciójára, csak feltételezni
tudjuk, hogy áttételesen a német imperialista törekvések hatása is érvényesült.
Az arzi Közép-Európa koncepció kialakulásában azonban markánsabb
szerepet játszott 1918 !sze, és forradalmai. A vezérezredest sok kortársához
hasonlóan megdöbbentette és elgondolkoztatta a Monarchia gyors
összeomlása, bár  amint ezt látni fogjuk  korábbi hitét ez a katasztrófa sem
rendítette meg AusztriaMagyarországban, valamint a Habsburg házban.
Ennek ellenére a tábornok gondolkodása demokratizálódott, és a monarchia
restaurálása helyett egy er!s, demokratikus államszövetség létrehozásában
gondolkodott.
Mitteleuropa koncepciójának megalkotásában tehát Arzot a Monarchia
összeomlása utáni helyzet inspirálta, mivel meger!södött közép-európai
tudata. A napi politikába a háború után sem kapcsolódott be, ugyanakkor
közéleti gondolatokat s"r"n fogalmazott meg leveleiben. Gyakran váltott
levelet Hindenburg tábornaggyal, s!t aktív levelezésük annak birodalmi
elnökké történ! kinevezése után is megmaradt. Arz 1918-ig nem foglalkozott
aktívan politikával, így mondhatni nyugdíjasként vázolta elképzeléseit, bár a
porosz tábornok politikai ambíciói nem f"tötték.
Arz föderatív módon felépített KözépEurópájában a vezet! szerepet a
németek játszották volna. Ezt a szupremáciát történeti és kulturális okokkal
próbálta igazolni. A németség civilizáló hatásának ismertetése11 mellett Arz
arra is rámutatott, hogy népe élen járt a demokratizálásban, pl. az erdélyi
szászok se a jobbágyságot, se a nemességet nem ismerték, mint ahogy Knopp
azt megállapította.12 Arz a németség erkölcsi fölénye mellett is lándzsát tört:
szerinte a németek közismert nyitottsága és jóindulata a német, és így a középeurópai demokratizmus alapja is.13 Ezek mellett a vezérezredes a németségben
azt a népet látta, amely Közép-Európa többi nációja között egyfajta
köt!anyagot képez, és amely révén a más-más eredet" népcsoportok egymás
rokonainak is tekinthet!k.14 Arz Mitteleuropa németségének létszámát 15
11 KNOPP: 69. Arz szerint a Lengyel- és Magyar Királyság felemelkedése a német migrációnak
volt köszönhet!, és ezt állította Nagy Péter Oroszországával kapcsolatban is. Polen wurde eine
Großmacht nur nachdem es deutsche Handwerker und Kaufleute ins Land brachte, die die Städte und
Wirtschaft ausbauten. Das gleiche gilt für Stephan den Heiligen und seine Nachfolger, bezüglich der
Großmacht Ungarn, das gleiche für Peter den Großen und seine Nachfolger hinsichtlich Rußlands. vö.
KNOPP: 104.
12 Uo. 7. Tatsächlich haben die Siebenbürger Sachsen allein unter den Völkern Europas die
Leibeigenschaft und den Adel niemals gekannt.
13 Uo. 96. Ich erwähnte schon die deutsche Offen- und Michelhaftigkeit, die von vielen als Schwäche
der Deutschen ironisiert wird, als unentbehrlichen Grundzug der Demokratie.
14 Uo. 107. Das deutsche Element bildet das stärkste Kitt- und Bindemittel aller mitteleuropäischen
Völker untereinander, weil Deutsche in allen mitteleuropäischen Völkern und Nationalitäten aufgegangen

364

Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves, ELTE, Budapest, 2010

millióra becsülte (7 millió Ausztriában, 3,54 millió Csehszlovákiában, 1 millió
Lengyelországban, 800 ezer (!) Romániában és Magyarországon.15 A
nyilvánvaló túlzások, és tévedések ellenére, vagy éppen ezek következménye
gyanánt Arz a porosz hatalommal veteked! hatalmi tényez!t (Machtfaktor)
látott KözépEurópa németeiben. Arz ezen a ponton 1866 történéseit is
részletesen elemzte. A tábornok, aki a Nagy Háború idején aktív kapcsolatban
és sokszor személyes ismeretségben állt a porosz tábornokokkal, azt gondolta,
hogy amennyiben Ausztria hosszabb ideig ellen tudott volna állni, Anglia és
Franciaország megmenthette volna a Császárságát, és így  Arz logikáját
követve  a német demokratizmust.
Arz hosszasan fejtegette utóbbi alapjait. Az erdélyi szászok szívesen idézték
August Ludwig Schlözer a 18. század végén megfogalmazott tételét, miszerint
népük mind békében, mind háborúban jelent!s vívmányokat, értékes csodákat
ért el, és demokratikus alkotmányuk a legfelvilágosultabb nemzetek példájául
szolgálhatna.16 Arz honfiúi keblét a világháború tapasztalatai is büszkeséggel
töltötték el; nem véletlenül idézte a székelyek szászok: vegyétek át a vezetést
kérését  valószín" 1916-ból.17
Arz demokráciáról alkotott felfogásában a szász történeti hagyomány
mellett jelent!s szerepet játszott a német protestantizmus is. A vezérezredes
szerint semmilyen államalakulat  így a közép-európai konföderáció sem
létezhet egy mindenre ható Létez! elismerése nélkül.18 Luther tanítása
meger!sítette Szent Pál tanítását az egyházról, amely a hív!k közösségét egy
emberi testhez hasonlította. Jóllehet mindenkinek más a feladata és hivatása
ebben a szellemi testben, mégis mindannyian egyenrangú részei annak, és a
közösségt!l függnek.19 Luther Pál tanítását továbbértelmezve, a szellemi testet
egy város azon népéhez hasonlította, ahol minden polgár egy közösséghez és
testülethez (Körperschaft) tartozik, és így ezek révén magának a városnak is
tagja.20 Ennek alapján minden hív! külön tagként, vagyis egy önálló kisegyházként építi föl az egyházat. Ez az jelenti, hogy minden ember  polgári
foglalkozása  mellett egyszersmind pap és király is és a test  vagyis Krisztus
tagjai , így mindnyájan felel!sek az egyházért és az államért, így egyszerre
kormányoznak is.21 Emiatt a konföderáció alapja is csak vallási lehet, ekként
sind. Durch die Deutschen sind wir Mitteleuropäer alle miteinander verwandt, ob wir nun slawischen,
mongolisch-turkmenischen, romanischen, semitischen oder indischen Ursprungs sind.
15 Uo. 102.
16 Uo. 7. Das [Volk] in Künsten des Friedens und mehr noch in jenen des Krieges wahre Wunder
getan, [ ] das sich eine demokratische Konstitution zu schaffen gewußt, die den aufgeklärtesten Nationen
alter und neuerster Zeiten zum Muster dienen könnte.
17 Uo. 75. Übernehmt ihr Sachsen die Führung.
18 Uo. 20. Ohne Anerkennung eines höheren, in allen wirkenden Wesens, einer gemeinsamen Kraft,
kann ein Staatswesen in positiven Sinn nicht bestehen.
19 1Kor 12-31.
20 KNOPP: 8. Und zwar kommt das daher, daß Christus ein geistlicher Leib ist, wie das Volk
einer Stadt eine Gemeinde und Körperschaft bildet, wobei jeder Bürger ein Glied des anderen und der
ganzen Stadt ist.
21 KNOPP: 17. [
] daß wir alle Priester und Könige und der Leib, d. i. die Körperschaft Christi
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lehet demokratikus.22 Arz többször nyomatékosan hangsúlyozta, hogy csak
erkölcsileg szilárd állam lehet  katonailag is  er!s, alakíthat ki sikeres
stratégiákat, és folytathat eredményes politikát.23 Minthogy a reformációra 
Taine francia történészhez hasonlóan  Arz maga is a német reneszánszként
tekintett, maximálisan magáénak tekintette annak humanizmusát is, amely a
tábornok szerint Isten nélkül értelmezhetetlen.24
Bár Arz részletesen és hosszasan elemzi a vallás fontosságát, és társadalmi
épít! szerepét, vallásossága mégsem volt meggondolatlan fundamentalizmus.
Szorgalmazta a teológusok világi képzését, azaz, hogy a spirituális ismeretek
mellett világi tudásra is tegyenek szert.25 Úgy vélte, hogy ezzel az egyházi
demokratizmus is er!södik, és a világi tudományokban is jártas lelkészek
mindenkiben fel tudnák éleszteni a papi attribútumot, vagyis a laikus hív!k
igehirdetési kötelességét (Predigtrecht);26 ennek révén pedig az általános
szólásszabadság is biztosítható lenne.27
Arz úgy vélte, hogy a német demokratizmus mind id!ben, mind
min!ségben megel!zte mind az angolszász, mind a francia demokratikus
állami modellt. Id!ben, mert az angol polgári forradalmat, és a Nagy Francia
Forradalmat is megel!zte a lutheri reformáció, min!ségben pedig azért, mert a
lutheri reformokat Arz nem tekintette forradalminak. Konzervatív szemlélete
miatt  amely a forradalmakat egyértelm"en retrográd történelmi tényez!knek
tekintette  a lutheri alapokon felépül! német demokratizmust különbnek
érezte, mert az vallási alapon áll.28 Arz gondolati inercia-rendszerében tehát
megfordult az akció-reakció iránya, és maga a forradalom válik reakciós
tényez!vé.
Arz leveleiben számot vetett a német demokratizmus történetével és
sorsával. A NémetRómai Császárság államberendezkedésében, a
császárválasztás rendszerében Arz a német demokratizmus szellemének
megnyilvánulását látta. Annyira példaérték"nek látta ezt a föderatív
államalakulatot, hogy lényegében hasonló fundamentumokra helyezte volna
KözépEurópát, igaz nem egy császár vagy a pápa szupremáciájával, hanem a
nép választotta elnökkel.29 Ugyanakkor azt elismerte, hogy ezt a
sind, daß wir alle für die Kirche und den Staat verantworten, daß wir alle Mitregierer sind.
22 Uo. 127. So ist unser Staat ein heiliges Reich, ein religiöses Reich, ein Rechtsstaat, ein religiösdemokratischer Staat in dem nicht nur ein Stand, etwa die Berufspriester oder Berufspolitiker, sondern jeder
Bürger Priester, Prediger, Politiker sein muß (und nicht sein darf).
23 Uo. 122. Nur ein sittlich sauberer Staat ist ein starker Staat, auch militärisch gesehen. Ohne saubere
Religion gibt es keine erfolgreiche Politik und Strategie.
24 Uo. 21. Humanität ohne Divinität gibt es nicht.
25 Uo. 44. Theologie kann man tiefgründig nur verstehen, wenn man vorher eine andere Wissenschaft
und das Leben studiert hat [ ].
26 Uo. 115.
27 Uo. 124-125.
28 Uo. 17. Die Engländer und Franzosen meinen, wir seien nicht so gute Demokraten wie sie. Sie
übersehen, daß unsere Demokratie religiös fundiert ist.
29 KNOPP: 131. Mitteleuropa und Deutschland müßten ein heiliges Reich bleiben, nicht mehr
unter der Führung des Kaisers und des Papstes, und der Berufsgeistlichen, sondern unter der
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demokratizmust mind a megvalósuló kisnémet, mind a nagynémet egység
kísérlete elfojtotta.
Arz tehát úgy vélte, hogy mind 1848, mind 1867 súlyos visszalépést jelentett
a föderatív Közép-Európa számára. A katasztrofális kiegyezés30
kompromisszumában  amely az ázsiai eredet" és az európai nemzetek között
idegen  soviniszta magyarság pozícióinak er!södését okozta,31 a középeurópai németség súlyos mulasztását fogalmazta meg: a szászok-svábok nem
léptek fel az antidemokratikus folyamatok  vagyis a kiegyezés  ellen. Az
erdélyi szászság szerepét is negatívan ítélte meg ebb!l a szempontból, hiszen
Arz szerint partikuláris politikát folytattak. Ennek következményét látta abban,
hogy a 19. században maguk is a magyar sovinizmus áldozatául estek.32 A
vezérezredes szerint a magyar nacionalizmus németellenessége a
demokratizálódási folyamatok gátja volt, vagyis a magyarok inkább a magyar
nemesi despotizmust, mint a szász polgári szabadságot választották.33 A
vezérezredes ezen publikálásra nem szánt gondolatai között egyértelm"vé
válik a magyarsággal szembeni ellenszenve, pl. mongoloid népességnek
tartotta !ket.34 Érdekesség, hogy Arz szerint a közép-európai föderalizmus
er!södését NémetAusztria nélkül is elérhették volna a Magyar Királyságban
él! németek, a föderatív törekvésekben pedig más nem német népek is
segíthettek volna, pl. a csehek. Arz úgy vélte, hogy KözépEurópa számára a
szociális kérdés rendezése lett volna az els!rend" feladat, és a nacionalizmus
súlyos károkat okozott.35 A tábornok szorgalmazta a magántulajdon védelmét,
és kijelentette, hogy a gazdagodó, és tulajdonnal bíró polgárság a legbiztosabb
gát a bolsevizmus ellen.36 A magántulajdon fontosságának hangsúlyozásával,
vagyis a polgári jólét megteremtésében látta Arz a demokrácia kiépülésének
legf!bb zálogát.37
Arz Közép-Európa elképzelésének alapjául Ausztria modellje szolgált. A
tábornok Ausztria történelmi szerepében a zsarnokság elleni küzdelmet látta 
elastischen demokratischen Führung des Volkes.
30 Uo. 70. Nach dem katastrophalen Ausgleich [
].
31 Az igazsághoz tartozik azonban, hogy Arz kollektíve még a magyar nemességet sem
tekintette sovinisztának, mivel bizonyos hibák miatt nem lehet egy egész társadalmi osztályt elítélni.
(Wegen bestimmter Fehler darf nicht der ganze Stand verurteilt werden). KNOPP: 112.
32 Uo. 13. [
] daß die Sachsen von ihrer eigentlichen Aufgabe des Zusammenwirkens mit den anderen
Deutschen und den anderen Völkern des Staates abgehalten wurden, in einen Partikularismus verfielen und
das Land dem ungarischen Chauvinismus überließen.
33 Uo. 12. Lieber ungarisch-adlige Despotie, als sächsische bürgerliche Freiheit.
34 Uo. 38. [
] da die Ungarn selbst ein mongoloider Volksstamm sind.
35 Uo. 14. Es handelt sich dabei nicht nur um nationale, sondern, besonders auch bei uns in
Mitteleuropa, um soziale Fragen.
36 Uo. 113. Verpflichtet und helft dem Kommunisten zum Besitz eines eigenen Hauses und Gartens
und er wird rasch vergessen, daß er je Kommunist gewesen ist.
37 Uo. 42. [
] man muß darauf drängen und jedem Bürger behilflich sein, daß er sich eigenes
Eigentum (zum mindesten ein Wohnhaus) erwirbt oder baut (in vielen unserer Dörfer besteht auch heute
noch die Pflicht der Nachbarschaften, ihm dabei zu helfen) und daß er immer zu den öffentlichen Beratungen
hingezogen wird, um seine Meinung zu sagen.
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így a Szent Szövetségben betöltött szerepét is pozitívnak értékelte. A
vezérezredes az ország török elleni küzdelme mellett a napóleoni háborúk idején
betöltött vezet! szerepére is rámutatott,38 egyben a közép-európai föderáció
politikai szerepét is hasonló feladatokkal jellemezte: Európa védelmét a
despotikus Kelet és az alkalmakként antidemokratikussá váló Nyugat ellen. Arz
ezen a ponton hitet tett korábbi Habsburg-h"sége mellett a dinasztiában a
nemzetek fölötti gondolat hordozóját,39 Ferenc Ferdinánd trónörökösben pedig a
birodalom nemzetiségeinek kiegyezésén dolgozó zsenit látott.40 Ugyanakkor a
kora újkorban megfogalmazott az Austriae est imperari orbi universo (Ausztria
parancsoljon az egész világnak!) jelszavát megváltoztatva Arz az imperari
infinitivusát inservire-re (szolgáljon) változtatta.41 Összegezve elmondhatjuk,
hogy a vezérezredes hitet tett Ausztria történelmi vívmányai mellett,
ugyanakkor elvetette birodalom-építésének igényét.
Arz Mitteleuropa elképzeléseiben a nyelvkérdéssel is foglalkozott. Ebb!l a
szempontból egyértelm"en pozitívnak tekintette AusztriaMagyarország
örökségét: a k. u. k. hader! tisztikarának nyelvtudását elismerve kijelentette:
az aktív tisztikarban nem voltak nyelvi nehézségek, mert mindenki beszélt németül,
de azt is megállapította, hogy a háború idején sok gondot okozott a
tartalékosok elégtelen nyelvtudása.42 Arz annak ellenére, hogy igen jól csak
anyanyelvén tudott beszélni, nem tartotta volna szerencsésnek a német lingua
franca szerepének fenntartását. El kívánta kerülni bármelyik nemzeti nyelv
egyetlen közvetít! nyelvvé tételét a föderáción belül, és a 19. századi horvát
állásponthoz még a latin nyelv újbóli hivatalos nyelvvé tételét is felvetette.43
Egy másik levelében Arz azonban mégis a német mellett tört lándzsát. Egy
közelebbr!l meg nem nevezett tartalékos lengyel nemzetiség" !rnagy, egy
cseh, illetve egy magyar tartalékos százados fejtegetését ismertetve kijelentette,
hogy KözépEurópa népeinek ebben a kérdésben is az erdélyi szászokhoz
kellett volna hasonulnia: anyanyelvként !k sem az irodalmi németet, hanem
saját, a luxemburgihoz közeli dialektusukat használták.44 Ugyanakkor hivatali
értekezésben mégis az irodalmi németet alkalmazták, amit KözépEurópa
többi nemzetisége is ismer  így a tábornok praktikus megfontolás mentén
érvelt anyanyelve mellett. Arz ismerte és idézte is Szent István Intelmeib!l azt
38 KNOPP: 99. [
] in unseren Reihen entstand nicht nur die moralische Kraft zum entscheidenden
Auftritt nicht nur gegen den Hegemonieanspruch der Türkei  sondern auch gegen die Diktatur und
Empereur-Bestrebungen Napoleons.
39 Uo. 99. Das Haus Habsburg war der Träger des übernationalen Gedankens.
40 Uo. 100.
41 Uo. 91.
42 Uo. 111. Ich bemerke, daß im aktiven Offiziersstand keine Sprachenschwierigkeiten bestanden, da
jeder Offizier der k. u. k. Armee Deutsch sprach. Die Sprachschwierigkeiten begannen aber zu Kriegszeiten,
wenn die Armee zum Großteil aus Reservisten besteht.
43 Uo. 110.
44 Az erdélyi szászok többsége valóban a mai Luxemburg és Belgium területér! érkezett; ennek
állított emléket a 2007. évi Európa Kulturális F!városa projekt, mert ekkor Luxemburg és
Nagyszeben kapta ezt a megtisztel! címet.
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a részt, amely az egynyelv" és egyszokású ország gyengeségér!l szól.45
Az I. világháború történetét is sajátos gondolati szisztémája szerint elemezte
Arz. Véleménye szerint a Nagy Háborúban  a cári despotizmussal
szövetkezett  angolfrancia demokratikus modell csapott össze a némettel. A
háború kirobbanásában a volt vezérkari f!nök felvetette a központi hatalmak
felel!sségét is, leginkább abban a vonatkozásban, hogy szükséges volt-e a
trónörökös meggyilkolását egy háborúval megtorolni?46 Arz úgy vélte, hogy
Ausztria  a Nagy Háborút megel!z! konfliktusaiban  nem megsemmisít!,
hanem nevel! célzatú háborúkat vívott.47 AusztriaMagyarország I.
világháborús szerepét a Habsburg Monarchia korábbi háborúihoz hasonlóan
Arz pozitív színben tüntette fel. Ahogy a vezérezredes 1918 novemberében
kiadott utolsó napi parancsában is megfogalmazta, a Monarchia az egész világ
ellen harcolt ebben a háborúban,48 kés!bbi értelmezése szerint a német
demokratizmus védelmében.
Abban, hogy a központi hatalmak végül megtörték, és a forradalmakba
taszították Oroszországot, a közép-európai nemzet sikerét látta, kiemelve, hogy
Limanovánál sem !, hanem ezen nép közkatonája gy!zött.49 Leegyszer"sítve
tehát Arz a német demokratizmus elleni küzdelemként értékelte a
világháborút, amely kett!s csapást is mért arra. Els!ként az OsztrákMagyar
Monarchia szétzúzásával gyengültek pozíciói, másodsorban pedig a bolsevik
forradalom sikerei miatt. Utóbbi két tényez! miatt rémítette meg a konzervatív,
vallásos tábornokot. Elismerte az orosz forradalom demokratikus eredményeit,
de úgy látta, hogy az vérrel-vassal érte el azokat a társadalmi vívmányokat,
amelyeket a német demokratizmus már korábban és er!szak nélkül kivívott.
Súlyosabbnak érezte a másik következményt, nevezetesen azt, hogy a
forradalom materialista alapon ért el olyan eredményeket, amelyek szellemi
alapokon állnak a német demokratizmus modelljében. Arz úgy vélte, hogy a
bolsevik forradalom kizárólag a szociális kérdés miatt robbant ki. Emiatt azt
gondolta, hogy blokád helyett élelmiszer-szállítmányokkal kellett volna
interveniálni, és így lehetett volna megnyerni a vörösök elleni háborút.50
A tábornok a föderális KözépEurópa vezetését er!s elnöki rendszerre bízta
volna, amely zsinórmértékéül az Egyesült Államok államirányítási modellje
szolgált. Ezzel elvetette a monarchiák restaurálásának gondolatát, és helyeselte az
általános választójog bevezetését, mert így remélte a polgárok felel!sségtudatának
KNOPP: 108.
Uo. 64. War es nötig, wegen einer solchen Sache [ti. a trónörökös meggyilkolása] einen Krieg zu
beginnen? War dieses mit unserer Ehre so unvereinbar?
47 Uo. 65. Als solche Kriege waren die von Österreich geführten Kriege zum Unterschied von dem jetzt
beendeten Weltkrieg nicht Vernichtungskriege, sondern Erziehungskriege.
48 ARZ (1924): 385. Jäh, wie vom Blitze gefällt, ist Österreich-Ungarns alte und ruhmreiche
Armee nach vierjährigem, bewundernswertem Ringen mit einer Welt von Feinden, [ ]
zusammengebrochen.
49 KNOPP: 69.
50 Uo. 34. Hätten die Alliierten statt eine Lebensmittelblockade zu verhängen, nach Rußland
Lebensmittel geschafft, wäre der Bürgerkrieg anders ausgegangen.
45
46
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er!södését.51 Mindemellett egy másik levelében Arz nem zárta ki  a kizárólag
reprezentációs szerep"  alkotmányos monarchia bevezetését sem.52
A bolsevik forradalom negatív következményeit Arz részben a korábbi
egyházi hatalom visszás hatalomgyakorlására vezette vissza. Ebben a
tekintetben különösen rossz véleménye volt az ortodox egyház szervezetér!l és
szellemi hatásáról.53
Arra fontos kérdésre, hogy melyek legyenek e föderatív KözépEurópa
határai Arz nem adott pontos választ. Nyilvánvaló, hogy az alapot Ausztria
Magyarország 1918. évi határai képezték volna, s!t Arz a korábban elvesztett
észak-itáliai területek és Szilézia integrációját sem tartotta elképzelhetetlennek.54
Mindezen területek felvételét a föderációba nem annak önkényes hatalmi
pozíciójának meger!sítése miatt tervezte. A tábornok azt gondolta, hogy a
közép-európai konföderáció legfontosabb küldetése Ausztria kett!s feladatának
átvétele lett volna: egyrészt Európa védelme a Kelettel szemben, másrészt a
demokrácia védelme és !rzése Nyugaton. Ehhez a feladathoz kellett tehát az a
nagyhatalmi státus, amelynek Ausztria még a 19. század elejéig birtokában volt
(természetesen Szilézia esetében a 18. század veszteségének revíziója történt
volna). Arz nem értette a nyugati hatalmak keleti politikáját, amely BoszniaHercegovina annektálását sérelmezte, ugyanakkor az orosz birodalomnövelést a
19. században nem. A vezérezredes úgy vélte, hogy Ausztria, amely a 19. század
elején még egyenl! partnerként tárgyalhatott Szentpétervárral, a kett!s
szövetségbe saját pozíciói meggyengülése miatt kényszerült.55 A keleti határ
esetében Arz  a hasonló román föderatív elképzelésekb!l56 kiindulva a
föderáció természetes részének tekintette a Regátot. A déli határok tekintetében
nincsen pontos adatunk, de az oroszok által Ausztria ellen felbujtott Szerbiát57
valószín"leg nem kívánta a föderációba emelni.
Arz
nem
foglalkozott
a
föderáció
gazdasági
hátterének
megszervezésével, futólag  a Nagy Háború tapasztalataiból kiindulva 
csak annyit állapított meg, hogy az állam versenyképességének
fokozásához szükséges e szféra meger!sítése.58
51 KNOPP: 17. Alle Staatsburger müssen wählen, damit sie sich des Umstandes bewußt werden, daß
sie alle für die Existenz des Staates verantworten.
52 Uo. 101. [
] daß die Einrichtung des Erbkaisertums mit begrenzten repräsentativen Aufgaben
beibehalten werden sollte.
53 Uo. 123. Wenn in der Sowjetunion die Redefreiheit, die Demokratie und die bürgerliche Rechte
einerseits in der Verfassung der Union garantiert werden, andererseits in der Praxis der Versuch ihrer
Inanspruchnahme mit schwerster Kerkerstrafe oder mit dem Tod bestraft wird, dürfen wir uns über dieses
kriminelle Verhalten und diese Verlogenheit nicht zu sehr wundern, herrscht doch seit hundert Jahren in
steigendem Maß auch in unserer fortschrittlichen, evangelisch-lutherisch-protestantischen Kirche (von der
katholischen und ortodoxen Kirche ganz zu schweigen) trotz allgemeinen Priestertums im Grunde dasselbe
Redeverbot, dieselbe Tyrannei, dieselbe Selbstherrschaft, dieselbe kriminelle Haltung wie dort.
54 Uo. 129.
55 Uo. 129.
56 Uo. 130. Itt Arz Aurel Popovici (1863-1917) román politikus elképzeléseire utal.
57 Uo. 129. Russland, das Serbien gegen Österreich aufgewiegelte.
58 KNOPP: 69-71.
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Miután bemutattuk Arz f!bb téziseit, azok kritikáját is megvonhatjuk. A
fentiekb!l is felt"nhetett, hogy a tábornok a politikatörténet számos
momentumát túlzott idealizmussal, mi több naivitással szemlélte. A
németekkel szemben származása miatt is elfogult volt, a német
demokratizmusról szóló nézetei is vitathatók: mind 1789, mind 1848 esetében a
Hohenzollern, és a Habsburg dinasztia is a németség többségének jelent!s
támogatásával valósította meg a forradalmi változások elfojtását. A
vezérezredes szerint a NémetRómai Császárság államait a demokratizmus
jellemezte, mégis a birodalmi városok mellett utóbbi is örökletes
monarchiákból épült föl, és a császárválasztás is csak látszólag volt
demokratikus: elég, arra gondolunk, hogy a 15. századtól kezdve gyakorlatilag
csak a Habsburgok közül kerültek ki a császárok.
Arz elképzeléseinek legf!bb gyenge pontja azonban a tábornok vallási
idealizmusából fakadt. Nyilvánvaló, hogy az !skeresztényi, illetve lutheri
alapokra építkez! demokrácia modellje teljesen irreális lett volna már a
liberalizmus évszázadában is, hiszen az arzi modell szükségszer"en felülírta
volna az állam-egyház szétválasztásában megvalósított kompromisszumokat. A
vezérezredes egyben túlértékelte a közép-európai németség, és így a föderáció
hatalmi pozícióját is. E ponton ugyanabban az illúzióban ringatta magát, mint a
Monarchia politikai elitje a 20. század elején: a nemzetiségi ellentétek és
széttagoltság miatt a dualista állam már a Nagy Háborúban is kisebb szerepet
tudott betölteni, mint mérete, lakosságának száma, és gazdasági potenciálja
alapján elvárható lett volna. Arz szerint Közép-Európa  a németség eredményei
miatt  demokratizmusból példát szolgálhatott volna a kontinens fejlettebb
felének is, ezzel szemben valójában a térség  ezen a téren is  lemaradásban volt
a Nyugathoz képest, hiszen annak a demokratikus eszméi és azok torzult formái
(pl. a nacionalizmus) fáziskéséssel jelentek meg a régióban.
Arz koncepciójának legf!bb gyengesége mégis annak kidolgozatlanságából
fakad. A tábornok nem vetett részletesen számot a föderáció
államberendezkedésével, közigazgatásával, s!t hadseregével sem. Bár
vezérkari f!nökként Arz a diplomácia rejtelmeibe is betekinthetett, meg sem
kísérelte a föderációt Európa politikai térképén elhelyezni. Minthogy Arz
els!sorban a német népességre építette volna a föderációt, ebb!l következ!en
nehezen lett volna elképzelhet! annak rossz viszonya Németországgal. Így
azonban ugyanabba az akadályba ütközött volna a föderáció létrejötte, mint a
19. században a nagynémet egység: Európa er!egyensúlya  amint azt a
tragikus Nagy Háború is bebizonyította  még a szövetségbe tömörült
Németország és a Monarchia tömbjét sem engedhette fennmaradni.
Bár levelei és memoárjai alapján megállapítható, hogy a tábornok olvasott
ember volt, az is látszik, hogy hivatása mellett nem maradt ideje bölcsészeti
témákban alaposan elmélyülni. Kétséges, hogy mennyire ismerte a térségre
vonatkozó hasonló, föderatív koncepciókat (pl. Kossuth Dunai Konföderációs
tervét), mindenesetre a legtöbb esetben saját elképzeléseire épít, és nem s"r"n
hivatkozik más munkáira, téziseire. E mellett több ízben magának is
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ellentmondva dolgozott ki terveket, pl. egyik alkalommal a korábban elvesztett
Habsburg területek németségét (pl. Szilézia) is a tervezett föderáció részének
tekintette, másutt pedig nem.
Összegezve és áttekintve Arz közép-európai föderatív elképzeléseit
elmondhatjuk, hogy a Habsburg Monarchia korábbi elkötelezett híve, a háború
után kérlelhetetlen demokrata lett. Egy államközösség csak úgy !rizheti meg
nagyságát, ahol a közjó a lehet! legtöbb vállon, és nem egy személyen nyugszik.59 A
vezérezredes demokratizálódott gondolkodását talán ez a mondata jellemzi a
legjobban; az ókortól kezdve állandóan felmerül! kérdésre, vagyis az autoriter
rendszer kontra demokrácia vitában Arz meglep! módon a második opció
mellett tette le a voksát. Ezen szemlélete csak erdélyi szász társadalmi
hátterével magyarázható, hiszen aktív pályafutása alatt a szigorú alá-fölé
rendeltségre épül! hadsereg tagja volt, és a háború idején tanúsított közismert
Habsburg-lojalitása éppen antidemokratikus gondolkodását er!síthették volna
meg. A Nagy Háború társadalmi katasztrófát okozó hatása Arz addigi
gondolatvilágának alapjait is megingatta, így az 1970-es években közvetett
módon napvilágot látott koncepciója a föderatív Közép-Európáról, egyben az
európai integrációra törekv! észrevételei az iszonyú 191418-as esztend!k
társadalmi következményeinek h" lenyomatai. Sajátos módon az öreg
vezérezredes megsejtette a kontinens jövend! integratív sorsát és kiútját;
Európa nagyobb részének ehhez még egy pokoli háborút kellett
végigszenvednie.

59 KNOPP: 17. Nur so kann die Größe einer Staatsgemeinschaft gewahrt bleiben, wo das öffentliche
Wohl auf möglichst vielen Schultern und nicht auf einer Person ruht.
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Majoros István

Az európai liberalizmus kialakulásáról, jellemz!ir!l

A

felvilágosodással és a francia forradalommal a liberalizmus berobbant az európai politikai gondolkodásba, majd meghatározta
az egész 19. századot abban az értelemben, hogy a szabadság
fogalma központi kérdéssé vált a politikában, különösen forradalmak, felkelések idején. S abban az értelemben is, hogy az alapvet! emberi szabadságjogok a 19. század végére, 20. század elejére minden európai ország alkotmányába bekerültek, s még olyan tekintélyelv" politikai rendszerben is
megtaláljuk, mint Oroszország. A liberális eszmék gy!zelme a francia forradalommal sokkoló hatású volt, és a konzervativizmust már a forradalom
évei alatt, majd a 19. századtól napjainkig védekezésre, újragondolásra, ellentámadásra késztette. Az alábbiakban a liberalizmus kialakulásának folyamatát, 19. századi jellemz!it mutatjuk be.
A fogalom eredete, jelentése
A liberalizmus egyrészt a latin liber (szabad) szóból, illetve a liberalis fogalomból származik, amely a szabad embert jelölte. A 19. században a kifejezés
eredetét a spanyolok 1812-es cadizi alkotmányához kapcsolják, amely liberálisnak nevezte magát abban az értelemben, hogy korlátozni akarja az abszolutizmust. Angliában a liberálist a baloldalival, a haladóval azonosították, aki az
iparosodás és a szabadkereskedelem híve volt. Littré, francia nyelvész szerint a
liberalizmus szabadságelvet jelent. Liberális volt tehát az, aki a konzervativizmus ellenfelének tartotta magát, s aki több szabadságot követelt a politikában
az egyén számára. A 19. században a liberalizmus hatása a politikai gondolkodás különböz! irányzatainál is fellelhet!. Német vagy olasz területen a nacionalizmus mellett látjuk, s ezt a kapcsolatot figyelhetjük meg a Habsburg Birodalom területén, a lengyeleknél, s még az oroszoknál is a szlavofilek és a nyugatosok küzdelmében. S bár a szocializmus az indusztrializmus elleni harc jegyében szervez!dött a 19. század elején, a század végén a liberalizmus hatása
itt is megfigyelhet!, s még konzervatív politikai rendszerek is átvettek néhány
gondolatot, az alapvet! polgári jogok elismerését mindenképpen. Franciaországban maga a kifejezés ugyan 1821-ben már megjelent, de Benjamin
Constant 1825-ben használta el!ször, a Francia Tudományos Akadémia szótárába azonban csak 1878-ban került be.1
1 SZCZEPA#SKI, Jan: A szociológia története. A szociológia problematikájának és módszereinek fejl!dése, Kossuth, Budapest 1973. 81. FLAMANT, Maurice: Le libéralisme, PUF, Paris 1979. 3-4.
HÁRSING László: Korok és eszmények II. Fejezetek a "9-20. század etikai gondolkodásának történetéb!l,
Akadémiai, Budapest 1989. 14. SZÉKELY Gábor: A liberalizmus világa, Múltunk, 1998/3-4/5-41. ill.
http://szekelyg.fw.hu/ . CORTÁZAR, Fernando García de - VESGA, José Manuel Gonzáles: Spanyolország története, Osiris, Budapest 2001. 315-316. SEMSEY Viktória: A polgári átalakulás Spanyolor-
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Az európai gondolkodásban a szabadság elvét hármas jelszavával  szabadság, egyenl!ség, testvériség  a francia forradalom tette ismertté. A szabadság
azonban már ezt megel!z!en is foglalkoztatta a gondolkodókat, s természetesen a vélemények eltértek egymástól. Nem véletlenül írja Montesquieu: nincs
még egy olyan szó, amely annyiféle jelentést kapott volna, és oly különböz! módon
mozgatta volna meg az elméket, mint a szabadság. S valóban, Jean Bodin a 16. században már megfogalmazta, hogy a szabadság nem más, mint lehet!ség arra,
hogy az ember a javait szabadon, biztonságban élvezhesse. A 17. században La
Bruyère így írt: szabadnak lenni nem azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit, hanem
azt, hogy egyedül mi döntjük el, mit csinálunk vagy mit nem csinálunk meg. Montesquieu hasonlóan gondolkodik: a politikai szabadság egyáltalán nem az, hogy
azt csinálunk, amit akarunk.2 Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata pedig így
fogalmaz 1789 augusztusában: A szabadság azt jelenti, hogy minden megtehet!,
ami másnak nem árt: ennélfogva minden ember természetes jogai gyakorlásának csak
olyan korlátai vannak, amelyek a társadalom más tagjai számára is biztosítják ugyanezen jogok élvezetét. Ezen korlátokat csak a törvény határozhatja meg.3 S ez az elv
1799-ig, minden francia alkotmányban szerepelt. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg 1859-ben az angol Jonh Stuart Mill is A szabadságról cím" híres
munkájában: A szabadság egyetlen fajtája, mely megérdemli ezt a nevet, ha saját javunkra a magunk módján törekedhetünk mindaddig, míg nem próbálunk másokat
ugyanebben megakadályozni, vagy gátolni ezt célzó er!feszítéseiket. Saját testi, lelki
vagy szellemi egészségének mindenki maga a legjobb !rz!je. Az emberiség többet nyer,
ha elt#ri, hogy mindenki úgy él, ahogy neki tetszik, mint ha arra kényszerítik egymást,
hogy úgy éljenek, ahogy a többieknek tetszik.4
A 19. század elején Benjamin Constant a liberalizmus fogalma alatt az individuum gy!zelmét értette a despotizmussal kormányozni akaró tekintélyelv ellenében éppúgy, mint a tömeg azon törekvése felett, hogy a kisebbséget alávesse a
többségnek. A 20. században F. A. Hayek a szabadságot negatívan határozza meg,
pontosabban a kényszer hiányával, a kényszer alóli felszabadulással magyarázza.5
A szabadsággal persze vissza is lehetett és lehet élni.  a szabadság nevében mennyi
b#nt követtek már el - sóhajtozott joggal Mme Roland a vérpadon.6 További elmélkedésre nem sok ideje maradt, mert a guillotine m"ködésbe lépett. A forradalmi
gyakorlat valóban megmutatta, hogy egy maroknyi csoport kisajátíthatja a népszuverenitást, s a jakobinusok a képviselet elvéb!l despotizmust csináltak a gyaszágban "808-"868, LHarmattan, Budapest 2005. 35. VADÁSZ Sándor (szerk.): "9. századi egyetemes
történelem, Korona, Budapest 2005. 577-578. LAVROFF, Georges Dimitri: Histoire des idées politiques
depuis le XIXe siècle, Dalloz, Paris 2007. 15.
2 FLAMANT: 10-11. 22.
3 HAHNER Péter (szerk.): A nagy francia forradalom dokumentumai, Osiris, Budapest 1999. 85.
(24. dok.).
4 DIÓSZEGI István (szerk.): Egyetemes történeti szövegy#jtemény "789 - "9"4, Korona Kiadó,
Budapest 2001. 364.
5 ARON, Raymond: Tanulmány a szabadságjogokról, Raymond Aron Társaság  Tanulmány
Kiadó, Pécs 1994. 82.
6 FLAMANT: 11.
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korlatban, s közben a közösség érdekeire hivatkoztak. Nem véletlenül fogalmazza
meg Manent, hogy a szabadságjogokra nézve a liberális politikai rendszer halálos
veszélyt is jelenthet.7 A felvilágosodás filozófusainak un. Eszményi Társadalmában is
fellelhetjük a totalitarizmus kísértését, pl. Saint-Just eszményi köztársaságában,
ahol büntetést kap az, aki nem a helyes érzelmeket vallja.8 Ezt a szellemet tükrözi
Fouquier-Tinville, a forradalom közvádlójának mondata is, amikor egy vádlott
el!tt azt hangsúlyozta, hogy a szabadság ellenségei számára nincs szabadság,9 s ez az
út minden esetben a guillotine-hoz vezetett.
Forradalmárok, politikai gondolkodók számára a szabadság kérdése azt az
erkölcsi dilemmát is felvetette, hogy a közjóhoz, a szabadsághoz vajon a rossz
vagy a jó révén lehet eljutni. A 20. század elején Lukács Görgy is foglalkozott e
kérdéssel a bolsevizmussal kapcsolatban: a bolsevizmus azon a metafizikai föltevésen alapul, hogy a rosszból jó származhatik, hogy lehetséges, mint Razumihin mondja a
B#n és b#nh!dés-ben: az igazsághoz keresztülhazudni magunkat. E sorok írója nem képes
ezt a hitet osztani, és ezért feloldhatatlan erkölcsi dilemmát lát a bolsevik állásfoglalás
gyökerében, míg a demokrácia  hite szerint  csak emberfeletti lemondást és önfeláldozást
követel azoktól, akik tudatosan és becsületesen végig akarják csinálni. De ez, ha talán emberfeletti er!t igényel is, nem lényegében megoldhatatlan kérdés, mint a bolsevizmus erkölcsi problémája. S bár Lukács elméletben elutasítja, a gyakorlatban azonban néhány hónappal tanulmánya megjelenését követ!en - a szükségszer"ség ürügyén mégis elfogadja, hogy a rossz közjót eredményezhet.10 E dilemma persze a
korábbi évszázadok gondolkodóit is foglalkoztatta. E kérdésben való elmélyedés
helyett azonban nézzük meg, hogy a liberalizmus eszméje hogyan született meg,
s a szabadság fogalma hogyan változott a történelem során.
A kezdetek
A liberális gondolatok születése a középkori városállam szabadságeszméjéhez,
illetve a kor néhány politikai gondolkodójához kapcsolhatók. A Nyugat Római Birodalom bukását követ!en ugyanis a vallási és világi funkciókat egyesít! egyház
hatalma, befolyása az élet minden területére kiterjedt, mivel az egyetlen szervezett
er! volt a világi hatalom káoszával szemben. Ráadásul Istent!l kapott küldetésének tartotta, hogy az embereket az üdvösség felé vigye, ezért beleszólást igényelt
minden olyan tevékenységbe, amely szerinte ezt veszélyeztette. Amikor aztán a
világi hatalom magára talált, hosszú ideig tartó vetélkedésbe kezdett a pápasággal.
Ez a küzdelemsorozat az egyre gazdagodó észak-itália városok, köztük Miláno
számára volt f!ként terhes, mert Európának ezt a régióját a 12. századtól a pápák
MANENT, Pierre: A liberális gondolat története, Tanulmány Kiadó, Pécs 1994. 104.
MOLNÁR Tamás: Az ellenforradalom, Kairosz Kiadó, é.n. 19.
9 FLAMANT: 11.
10 LUKÁCS György: A bolsevizmus mint erkölcsi probléma, Szabadgondolat, 1918 december (els!
megjelenés). http://www.marxists.org/magyar/archive/lukacs/bmep.htm /. MÁRTON László:
Sötétség délben, Magyar Tudomány, 2005/9. 1119. BAZSÓ Bálint: Nyikolaj Bergyajev antikommunista
ideológiája, IN: BÉKÉS Márton  MAJOROS István (szerk.): A hagyomány politikája. Fejezetek a
konzervativizmus történetéb!l, Budapest 2006. 26.
7

8

375

Majoros István: Az európai liberalizmus kialakulásáról, jellemz!ir!l

éppúgy meg akarták szerezni, mint a német-római császárok. Az itáliai városok
ezért hol a német-római császársággal harcoltak együtt, pl. Barbarossa Frigyessel a
12. század második felében, hol pedig a császár, II. Frigyes volt az ellenfél a következ! században. S amikor a császár oldaláról már nem fenyegetett veszély, a városok a pápaság ellen fordulhattak, hogy megvédjék függetlenségüket és garantálják a város polgárainak, tehát az egyénnek a jogegyenl!ségét, biztonságát és tulajdonának védelmét. Hasonló folyamatok a kontinens északi részén is lejátszódtak:
Flandriában, az észak-német városokban, valamint Angliában, Franciaországban.
Ez utóbbiaknál pedig a szabadságot már a nemzeti monarchiák királyi abszolutizmusával szemben kellett újrafogalmazni.11 A pápaság és a császárság, illetve a
nemzeti monarchiák elleni harcban alakult ki az a szellemi, politikai mozgalom,
amely a csíráját jelentette a 19. század végére megjelent plurális politikai berendezkedésnek. A 20. században pedig, f!leg a második világháború után, ez jellemzi a
nyugati világ, majd a század végén a közép- és a kelet-európai régió politikai rendszerét is. E több évszázadig tartó folyamatban a politikai gondolkodók szerepét
sem szabad elfelejtenünk.
A skolasztika megalapozója, a Domonkos-rendi Aquinói Szent Tamás az
emberi jogok, az egyéni jog problémájának felvetésével, s azzal, hogy a fejedelmet szerinte a népnek kell megválasztania, a hatott a kés!bbi századok
gondolkodására. Számára a demokratikus kormányzat elfogadható akkor, ha a
nép kell!en mérsékelt, s ha egy olyan vegyes rendszer jön létre, amely kombinálja a királyság, az arisztokrácia uralmának és a demokráciának az elveit. Az
angyali doktor demokráciájában a szabadság mindenkire érvényes, s ez alatt
azt érti, hogy az ember cselekvését saját intelligenciája irányítja, nem pedig a
mások szabályai. Szerinte az állam élére a legjobbaknak és a legerényesebbeknek kell kerülniük. S ez nem mond ellent a szabadság elvének, mert a nép részt
vesz a közügyekben, igaz, ez els!sorban a kormány megválasztását jelenti. Ha
viszont a megválasztottak visszaélnek hatalmukkal, az engedetlenséget jogosnak tartja, kivéve azt az esetet, amikor ez veszélybe sodorhatja a közösséget.
Ebben az esetben a zsarnokság elviselése is jobb, s példaként a korai keresztényeket hozza fel, akik nem szálltak szembe a római császárokkal. A választott
királyt azonban a nép vagy a szenátus leválthatja, korlátozhatja hatalmát. S
Aquinói Szent Tamás szerint olyan kivételes eset is el!fordulhat, amikor a király megsérti az isteni törvényeket, ez pedig a népet feljogosítja az ellenállásra,
s!t a király megölésére is. E nézetek nagy hatással voltak a felvilágosodás
olyan jeles képvisel!jére, mint John Locke.12
Dante vagy Paduai Marsiglio13 egyaránt támadta a pápa világi hatalmát, s az
utóbbinál az egyház és az állam szétválasztásának a gondolata is fellelhet!.
11 MANENT: 13-18. RUSSEL, Bertrand: A nyugati filozófia története. A politikai és társadalmi
körülményekkel összefüggésben, a legkorábbi id!kt!l napjainkig, Göncöl Kiadó, Budapest 1996. 362-366.
12 RUSSEL: 367-371. 380-388. GUCHET, Yves: La pensée politique, Armand Colin, Paris 1992. 25-28.
13 Orvosi, jogi és filozófiai tanulmányokat folytatott. 1311-ben Párizsba ment, ahol 1313-ban az
egyetem rektora lett. 1326-ban már Bajor Lajos német-római császár müncheni udvarában található. A
következ! évben Milánóban XXII. János pápa ellen prédikál. Kés!bb a város püspökévé nevezik.
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Marsiglio vitatta a pápaság politikai törekvéseinek jogosságát, mert szerinte a
pápa fens!bbségének semmiféle legitim alapja nincsen. Arisztotelész hatására a
választással létrejött mérsékelt kormányzás híve volt, mert így a zsarnokság kockázata kivédhet!. Hasonló gondolatokkal foglalkozott William Ockham14 is.
Marsiglióval ellentétben azonban úgy vélte, hogy a választás elve nem mindig
kívánatos. Az öröklés, az adományozás, a királyság megvásárlása, s egy igazságos háború egyaránt érvényes módszer a törvényes autoritás létrehozására.
A skolasztika által felvetett gondolatok folytatása a reneszánsz idején Machiavellinél található meg, aki maga is fellépett a vallással szemben, hogy kizárja a politika életéb!l. A vallás ugyanis a szemlél!dést és nem az emberi
aktívitást er!síti. Ellenfele a birodalomnak is, mert a keresztény univerzalizmusra emlékezteti. Machiavelli vizsgálta meg el!ször tudományosan a politikum kérdését, a hatalom megszerzése, megtartása és a stabil állam megteremtése szempontjából, másrészt a politikai spekuláció embere is volt. A hatalom
kérdését tárgyalva elveti a hagyományos morált, mert a fejedelem szerinte elveszti hatalmát ha erkölcsös, ezért a hatalom megszerzése és megtartása érdekében a róka ravaszságát és az oroszlán vadságát kell egyesítenie. Machiavelli
szerint a régebbi és az új kelet" egyeduralom megszerzése egyaránt szerencsét,
vitézséget, virtust, tehetséget igényel. S bár az ily módon megszerzett hatalom
esetében nehéz a szabadság kérdését felvetni, mégsem ellentmondás beszélni
róla, mivel az egyeduralom, a hatalom, a fejedelem számára a szabadságot is
jelentette. A megszerzés módja pedig azt a reneszánsz szemléletet tükrözi,
hogy a szabadság kevesek sajátja lehet, mert csak az er!sek, az ügyesek szerezhették meg akció közben, szinte zsákmányként, ha ennek érdekében a fejedelem úgy tudott képmutató és színlel! lenni, hogy közben az erényesség látszatát is fenntartotta. Machiavelli abból indul ki, hogy az embereket gonosz indulat vezérli, hálátlanok, ezért az uralkodó számára az a biztonságos, ha tartanak
t!le, mert a fejedelemnek a végcélt kell tekinteni. S ha gy!z és meg tudja tartani
hatalmát, akkor  eszközeit tiszteletre méltónak fogják ítélni, és mindenki csak dicsérni fogja. Példaként a kegyetlennek ismert Cesare Borgiát hozza fel:  de
ezzel a kegyetlenségével rendbe szedte Romagnát, egyesítette, békés, biztonságos életre
szoktatta.15 Machiavellinél tehát a jó az er!szak, a rossz révén valósul meg.
A szabadság értelmezésében a reformáció hozott változást azzal, hogy a
szabadság az emberben van. A fegyverét használó condottieri képviselte
anyagi jelleg" pogány szabadsággal szemben a szellemi természet" keresztény szabadságot állította, melyhez a hív! ember Isten által megvilágított
tudata révén jut. A szabadság tehát Isten segítségével aktivizálódik az emberben. Luther Márton szerint azonban ez a szabadság nem jogosít fel arra,
hogy az ember a világ rendjének megváltoztatását kérje, csak azt teszi lehet!vé, hogy Isten m"ködhessen benne. A prédikátor azt is hozzáteszi, hogy a
14 Valamivel 1300 el!tt született, s feltehet!en a pestisjárvány idején, 1349-ben halt meg. Ferences-rendi
szerzetes. A pápai üldözés el!l Marsiglióval együtt Münchenben keresett védelmet. GUCHET: 29-33.
15
GUCHET: 44-47. BURDEAU, Georges: Le libéralisme, Seuil, Paris 1979. 18-19.
MACHIAVELLI, Niccolò: A fejedelem, Európa, Budapest 1987. 90. 96-99.
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keresztény ember egyedüli célja az üdvözülés lehet, ezért a mindenkor létez! földi hatalom elfogadható, ha az el!bb vázolt szellemi szabadságot nem
kérd!jelezi meg. A másik rerformátor, Kálvin János egyetért Lutherrel abban, hogy az emberek egyenl!ségét biztosító szellemi szabadság összeegyeztethet! a földi szolgasággal, ezért egy kereszténynek nem kell elfordulnia a világ dolgaitól. Kálvin a szabadsággal kapcsolatban azonban a felel!s jelz!t is használja, mert szerinte az erkölcsi gyökerek, az alapok nélküli szabadságnak nincs sok hitele.16
Európa kapitalizálódása során a reformáció szellemi szabadság fogalma fokozatosan megszabadult Istent!l, a vallási töltett!l, s konkréttá, kézzelfoghatóvá vált. A felfedezésekkel elkezd!dött európai vezetés" világkapitalizmus kiépülése egyben az anyagi világ meghódításának a folyamata volt, melyben az
egyéni kezdeményezésnek, s általában az egyénnek fontos, meghatározó szerep jutott. Az Európán kívüli világ feltárása, megismerése, meghódítása során
az egyén ráébredt arra, hogy ügyessége, tudása, önbizalma, vállakozókedve
révén ez a látható, érzékelhet! világ megszerezhet!, birtokolható, ezért egyéni
sikereit szabadsága határainak kiszélesedéseként élte meg. E folyamatban született meg a sikert eredményez! polgári szabadság, amelyhez az egyén az önmagában való hit, a tudás, az intelligencia révén jutott el, s így szabadsága forrásait is ezzel azonosította. Ennek a szabadságnak azonban anyagi következményei is voltak, hiszen a szabad, a vállalkozó kedv" polgár meggazdagodott,
így a kés!bbiekben szabadságának alapját a pénzben látta, illetve a vagyon és a
szabadság közé egyenl!ségjelet tett. E folyamat során a reformáció hatásából
megmaradt Isten, mint kezdeti szervez!, az egyén jelent!sége viszont felértékel!dött. Ebben a protestantizmusnak korántsem volt elhanyagolható szerepe,
hiszen a liberalizmus szül!jeként is számon tartják, mivel a szellemi szabadság
fogalma az egyén személyes felel!sségére helyezi a hangsúlyt. 1875-ben megjelent könyvében a közgazdász belga Laveleye vizsgálta meg a protestantizmus,
a szabadság és a prosperitás összefüggéseit.17 Laveleye eredményeinek lélektani hátterét Max Webernél találjuk meg, amikor a protestáns etikát teszi meg az
angolszász világ felemelkedésének meghatározó tényez!jévé.18 A protestáns
értelmiség a német világban is érzékeny volt a szabadság eszméjére az egyénnél és a kollektív individuumnál, a nemzetnél egyaránt. A protestáns országokban azonban Istent és a Haladást jobban össze lehetett egyeztetni, így a felvilágosodás német területen nem eredményezett olyan vallásellenességet, mint
Franciaországban.19 Az el!bbiek ellenére meg kell jegyezni, hogy a protestanBURDEAU: 21. GUCHET: 35-42.
LAVELEYE, Emile de: Le Protestantisme et le Catholicisme dans leurs rapports avec la liberté et la
prosperité des peuples. Étude déconomie sociale, Bruxelles, 1875.
18 BALLA Antal: A liberalizmus történelme. Gazdasági és politikai tanításai, Légrády Nyomda és
Lapkiadó, Budapest 1926. 108-109.
19 A protestáns államokban kialakult egy katolicizmus elleni hangulat, s ez fordítva is
megfigyelhet!. FULBROOK, Mary: Németország története, Maecenas, Budapest 1993. 92-93.
DREYFUS, François-Georges: Lunité allemande, Que sais-je? PUF, Paris 1993. 9-11.
16
17
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tizmus az egyénhez kapcsolódó szabadság hangsúlyozásával még nem jelenti a
liberalizmus egyik változatát. A protestantizmus a konzervativizmus része, hiszen az egyén csak Isten segítségével érheti el a szabadságot és juthat el az üdvösséghez, így az egyén egy hierarchia részeként élhet a szabadsággal. Az er!sen katolicizált országokban viszont a liberalizmus nem a vallásból, hanem a
vallás elleni harcban született meg. Nem lehet véletlen, hogy Franciaországban
a liberalizmus alapítói között számos protestáns van, mint Mme de Staël,
Benjamin Constant, Guizot vagy a szabadk!m"ves Stendhal.20
A liberalizmus alapelveit a 17-18. századi Anglia és Franciaország dolgozta
ki. A természettudományok eredményeire alapozva a társadalmat az egyének
olyan összegz!désének tekintették, ahol az érdekek alapján kisebb nagyobb
egységek, csoportok szervez!dnek. Az érdekérvényesítéshez azonban a szövetségek keresése mellett azt is szükségesnek tartották, hogy a politikai hatalmat valamilyen módon ellen!rizzék, korlátozzák, mert a modernizáció nem
képzelhet! el a gazdaság vagy a politika szerepl!inek szabadsága nélkül. Ez a
szabadság mindenekel!tt az abszolutizmus, a despotizmus elleni harcot jelentette, hogy egyik ember se nyomhassa el a másikat. Ennek érdekében olyan politikai berendezkedést, kormányformát képzeltek el, amely biztosítja az egyén
függetlenségét. Az angolok úgy vélték, e célt igazán a parlamenti monarchia és
egy mérsékelt kormányzás képes megvalósítani, s e nézetet sokan osztották a
kontinensen is. A szabadságért folytatott harc az egyén, az individuum diadalát hozta, amely a liberalizmus alapját jelenti. Az egyéni érdekek az egyedüli valós
érdekek.  írja Jeremy Bentham.21 Az individualizmus ugyanakkor el!segítette
azon társadalomelmélet fejl!dését is, amely megpróbálja megérteni az ember
életét meghatározó, befolyásoló er!k összjátékát.
E rövid összefoglaló azt igyekezett bizonyítani, hogy a szabadság gondolata
évszázadokon át szinte észrevétlenül, lépésr!l lépésre formálódott. Minden korszaknak megvolt a maga szabadságképe, s egyre több egyén került ebbe a fogalomba, miközben a szabadság körei is tágultak. A felvilágosodással és a francia
forradalommal aztán a szabadság gondolata robbanásszer"en betört az európai
politikába, s!t az egyén mindennapi életére is hatással volt.
A liberalizmus jellemz!i
Ha a liberalizmust röviden akarjuk meghatározni, azt mondhatjuk, hogy olyan
globális filozófiáról van szó, amely a gazdaságban, a politikában s a társadalomban
is az egyén számára követel szabadságjogokat.22 Az egyént az állam, s minden más
egyén feletti kategória elé helyezi. A konzervativizmussal szemben a történelemben is az egyén meghatározó szerepét látja, neki tulajdonítja a történelmet, s nem a
FLAMANT: 37-38.
Uo. 39.
22 RÉMOND, René: Introduction à lhistoire de notre temps, 2. Le XIXe siècle "8"5-"9"4. Seuil, Paris,
1974. 23-24.
20
21
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kollektíváknak. A múlt vak tiszteletével szemben áll. Az igazsághoz a nézetek ütköztetése révén jut el, az egyének vitája során, s ennek intézményesült formája a
parlament, melynek ideális változata a kétkamarás, hiszen így jobban lehet egyensúlyozni, ellensúlyozni. A liberalizmus szemben áll a hatalommal, melynek minden abszolút, totális változatát elutasítja, s olyan garanciákat épít be a politika
rendszerébe, amelyek megakadályozzák a korlátlan hatalom kialakulását. Egyik
módja a hatalom megosztása a törvényhozás, a kormány s a bírói testület között,
ahogy ezt a felvilágosodás nagyjai megfogalmazták. A másik a decentralizáció,23
hogy a f!város ne legyen állam az államban. Az eszköztárhoz tartozik a konkurencia elve és gyakorlata gazdaságban, politikában. A hatalom korlátozásának az alkotmány, a politikai játékszabályokat rögzít! dokumentum is fontos intézménye.24
A liberalizmus számára az az ideális hatalom, amelyik alig látható, érezhet!, mivel
szerinte a hatalom önmagában rossz.
A liberalizmus alapjában két elvet hirdet az egyén számára: a legszélesebb
értelemben vett szabadságot (szólás, sajtó, gyülekezési, egyesülési, stb.) és az
egyenl!séget. Ez utóbbi azonban önmagában, magyarázat nélkül csalóka elv.
Csalóka, mert csupán két területen, a törvény el!tt s az adózás terén hirdeti az
egyenl!séget. Mivel a történelmi privilégiumok, a születési el!jogok
megszüntek, ezért a törvény el!tt nincs különbség a polgárok között, így a közterheket is közösen kell viselni. Minden egyéb téren egyenl!tlenséget képvisel,
okoz, s ez jelentkezik már a politikában. Egy liberális rendszer politikai életében való részvétel egyenl!tlenséget okozó tényez!kre, f!leg a vagyonra, a
pénzre épül. A liberalizmus azonban nem képvisel kizáró elvet, mivel aki teljesíti a politikai életbe való belépés feltételeit, az politikai emberré válhat, s részt
vehet a politika életében. Egyenl!tlenségekhez vezet! tényez! a kultúra is,
amely a társadalmi mobilizáció szempontjából is fontos. Az érvényesülésre
ugyanis egy polgári társadalomban vagy az anyagi, vagy a szellemi gazdagság
ad lehet!séget. Ez utóbbi területen a polgári társadalomba való belépést az
érettségi vizsga tette lehet!vé. A vagyon és az intelligencia szerepét egy liberális társadalomban a történész Macaulay és számos kortársa kiemelte, miszerint
egy ország kormányzásában e két tényez!nek van meghatározó szerepe. A liberális elvek letéteményesének az angolok a középosztály tagjait tartották, mivel sem a szegénység, sem a nagy vagyon kísértései nem befolyásolják !ket.
Úgy vélték, !k a leginkább érdekeltek a rend, a vagyonbiztonság fenntartásában, s ellenzik a korrupciót, az elnyomást. A középosztály szüntetheti meg az
osztálykülönbségeket, a hierarchiát, s ! nyithatja meg a gazdasági, társadalmi,
politikai felemelkedés kapuit mindenki számára. A modern, haladó, középosz23 E fogalommal a konzervativizmusnál is találkoztunk. De csupán névrokonságról van szó,
mert eltér! célokat, jelentést hordoz. A konzervativizmus számára a decentralizáció azért fontos,
mert a hagyományok !rz!je a vidék, a hagyományok pedig a kontinuitást s ezzel a hatalom erejét
jelentik. A liberalizmus a hatalom korlátozását akarja azzal, hogy a hatalom bizonyos elemei kikerüljenek a központ kezéb!l.
24 A liberális alkotmány nem ellensége sem a dinasztiának, sem a monarchiának, vagy a köztársaságnak, csak az abszolút hatalomnak.
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tályi társadalom programját tehát a liberalizmus fogalmazza meg.25 S miközben a jogi egyenl!séget minden egyén számára biztosítja, a politikában csak az
anyagi vagy a szellemi vagyonnal rendelkez! elit szabadságát valósítja meg. A
liberalizmus ugyanakkor nem demokrácia, jóllehet ez utóbbi a liberalizmus
alapvet! szabadságai nélkül nem m"ködik. A liberalizmus két ellenféllel is harcol: a múlttal és a jöv!vel, az abszolutizmust jelent! ancien rezsimmel és a minden
feln!tt polgárt politikai emberré tev! demokráciával. Liberalizmus és kapitalizmus
egymást feltételez! fogalmak, jóllehet a kapitalizmus m"ködhet liberalizmus nélkül is, s itt az egyetlen szabadság a magántulajdonhoz való jog. Hosszabb távon
azonban kapitalizmus nincs meg liberalizmus nélkül.26
Országonként különböz! irányzatokkal találkozunk. Az egyik csoportképz! tényez!: ki rendelkezzen választójoggal. A mérsékeltek szerint a politikai
életben való részvételt feltételekhez kell kötni, s csak azok kapják meg, akik
vagyonnal, jövedelemmel rendelkeznek és adót fizetnek. $k a rend elemei, s a
hatalomnak rájuk kell támaszkodnia. A progresszívek a feltételek, a cenzus állandó csökkentését, a választók körének b!vítését akarják, egészen az általános
választójogig. A másik megosztó tényez!: milyen legyen az uralkodó és a törvényhozás kapcsolata. Az alkotmánypártiak az abszolutizmushoz képest korlátozni akarják a király hatalmát, ennek ellenére az uralkodó, a végrehajtó hatalom túlsúlyát hangsúlyozzák. A parlamentarizmus hívei viszont a törvényhozás meghatározó szerepét képviselik a végrehajtó hatalommal szemben, azt,
hogy a politikai élet központja a parlament legyen, s az itt hozott döntéseket
hajtsa végre a kormány. Ezt látjuk Angliában a toryk és a whigek harcában a
18. század során és a 19. század elején.
A liberalizmus a 18. században egységes, a széles értelemben vett  technikai, jóléti, intellektuális, morális  haladás filozófiájaként jelent meg. A 19. században viszont részeire bomlik s több, egymástól elkülönül! területeken jelentkezik. Így beszélhetünk gazdasági liberalizmusról, amely szemben áll az
állami irányítással, a dirizsizmussal, s teljes szabadságot követel a gazdasági
élet szerepl!i számára. A politikai liberalizmus a despotizmussal, a tekintélyuralmi rendszerekkel áll szemben, s a képviseleti kormányzást hirdeti. S beszélhetünk intellektuális liberalizmusról is, amely a tolerancia, a megbékélés
szellemét sugallja. Hozzá kell azonban tenni, hogy ez nem igazán sajátja a liberalizmusnak, mert id!nként igen intoleránsnak mutatkozik. Megkülönböztetünk még egy dinamikus liberalizmust, amely a gazdaságra helyezi a hangsúlyt, s f!leg Angliát jellemzi, valamint egy protekcionista liberalizmust, s ezzel f!leg Franciországban találkozunk. 27
25 BEER, Samuel H.: British Politics in a Collectivist Age, Faber and Faber, 1965 (1969), IN: MARX,
Roland: Naissance et triumphe de la démocratie britannique ("8"5-"9"8), PUF, Paris 1973. 56-57. DÉNES
Iván Zoltán: Liberalizmusok és nacionalizmusok, Magyar Tudomány, 2008/1. 6.
26 HÁRSING: 16. PACZOLAY Péter  SZABÓ Máté: A politikaelmélet rövid története, Kossuth,
Budapest, 1984. 152-155. FLAMANT: 29-31.
27 TOUCHARD, Jean: Histoires des idées politiques, tome second, Du XVIIIe siècle à nos jours,
Presse Universitaires de France, Paris, 1959. 518-519.
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A 19. század, s f!leg a második fele a liberalizmus gy!zelmét hozta, s alapelvei megszilárdultak. Ezek között els! helyen kell említeni az egyéni érdeket,
azt a törekvést, hogy az egyén a saját érvényesülését keresse. Ennek az a vélekedés az alapja, hogy az ember egyszerre önz!28 és racionális, s f!leg ez utóbbi
miatt képes arra, hogy elérje céljait úgy, hogy energiáit ne forgácsolja szét, és a
legkisebb er!feszítéssel maximális eredményt érjen el. Az egyéni önzés azonban a liberálisok szerint nem a z"rzavar, hanem a harmónia megteremt!je a
konkurencia elvének a segítségével, melynek során az egyéni érdekek valamilyen formában összhangba kerülnek. Ez annak ellenére így valósul meg, hogy
az önzésben az is benne van, hogy az egyén a megszerzett el!nyeit, helyzetét
megpróbálja monopolizálni. Hogy ez ne következzen be, a konkurencia elvénél
is érvényesülnie kell a szabadságnak, hogy a konkurencia hatékonyan m"ködhessen és betölthesse harmonizáló szerepét. A konkurenciát lerombolni olyan 
fogalmaz ezzel kapcsolatban a francia Frédéric Bastiat , mintha megölnénk az
inteligenciát.29 A legf!bb törvény a kereslet-kínálat mechanizmusa, a piacgazdaságé, ahol az egyén szabadon választhat, még akkor is, ha például a munkáltató elküldi a munkavállalót, mert ez utóbbi ugyis talál magának új munkahelyet. E rendszerhez hozzátartozik a felel!sség elve is. Az egyén a szabadságával elvileg és a gyakorlatban is bármit megtehet, a tévedésének, hibáinak azonban következményei vannak. A fentiek alapján m"köd! rendszer a liberálisok
szerint egyensúlyt hoz létre a gazdaságban, s ez egy automatizmus, így az
egyensúly hiányát átmenetinek tekintik. Az el!bbiekhez tartozik még a tulajdon tisztelete, mivel a tulajdon a szabadság garanciája.30
Liberalizmus, liberalizmusok?
Franciaországban a konzervativizmust meger!sít! Bourbon restauráció éveinek 1830-ban a júliusi forradalom vetett véget, s egy liberális politikai berendezkedést hozott létre. Hasonló változást eredményezett Nagy-Britanniában az 1832-es
választójogi törvény, amely egyszerre jelentette az ancien régime végét a szigetországban, s a liberális politikai szisztéma gy!zelmét. E nyugat-európai változások
egy liberális és egy konzervatív Európát teremtettek, és ez a szakadás hatalmi szinten is megjelent.31 Ennek ellenére a liberalizmus terjedt, s a 19. század közepén,
28 Az angol politikai gondolkodásban találkozunk azzal, hogy az ember alapvet!en önz!.
Hobbes szerint ez államok és egyének között er!szakot, z"rzavart eredményez. Hume már
intelligens egoizmusról beszél, ami államok között hatalmi egyensúlyt hozhat létre. Az önérdek a
liberális gazdaság atyjánál Adam Smithnél sem vezet káoszhoz, ellenkez!leg, egy szabályozott
gazdasági folyamatot hoz létre. E véleményének kialakulásában hatott rá Mandeville A méhek
meséje cím" munkája is, melyben a szerz! azt hangsúlyozza, hogy az ember a saját vágyainak
kielégítésével az egész társadalmat gazdagíthatja.
29 http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat
30 FLAMANT: 62-65. 68-72.
31 1833-ban a kelet-európai nagyhatalmak tömbje alakult meg, a következ! évben pedig Anglia,
Franciaország, Portugália és Spanyolország lépett szövetségre egymással. A konzervatív és
liberális Európa a spanyol karlista háborúkban konfrontálódott.
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második felében és a 20. század elején elérte a kontinens keleti felét, s!t a gyarmatosítással, az Európán kívüli világban is megjelent.32 A liberalizmus terjedése
azonban nem jelentette azt, hogy az adott politikai rendszer liberálissá vált volna.
Inkább a konzervativizmus rugalmasságáról van szó azzal, hogy az egyénre vonatkozó szabadságjogokat beépítette rendszerébe, de az egyén feletti kategóriák
maradtak a meghatározóak. A liberalizmus elterjedése ellenére nem mondhatjuk
azt, hogy bekövetkezett az európai kontinens liberális uniformizálódása. S ez azért
sem igaz, mert Touchard szerint a liberalizmus egysége mítosz.33 S valóban országonként nagyobb eltéréseket tapasztalunk, mint a konzervativizmus esetében.
Angliában a liberalizmus eredetét a Magna Chartára vezetik vissza, de igazán a 17. század teremti meg a terjedéséhez szükséges feltételeket: ekkor alakult ki egy középosztály, az angol keresked!k meggazdagodtak, s kedvez!
volt a társadalmi klíma ahhoz, hogy szabadságjogokat követeljenek maguknak.
Majd megfogalmazták és elfogadták a hatalmat korlátozó dokumentumokat. 34
A 18. század kemény politikai csatákat hozott toryk és whigek, illetve III.
György és a parlament között, hogy az 1832-es választójogi törvényt követ!en
végleg eld!ljön: a politikai élet központja a parlament, itt hozzák a politikai
döntéseket, s ez a liberális politikai szisztéma gy!zelmét jelentette. Már a 18.
században, de f!leg a 19. században egyértelm"en Anglia a liberalizmus modellje, a mintaország, s egyben a liberalizmus terjedésének, s politikai gyakorlattá válásának a forradalom nélküli útját is képviselte.35 A 19. század közepén,
talán John Stuart Mill a választóvonal, az angol politikai gondolkodás két részre szakad: az egyik kizárólag a gazdaságra koncentrál, a másik pedig a sz"k
értelemben vett politikára, s annak is az intézményrendszerére. John Stuart
Mill az, aki felismeri, hogy csupán kormányzástól vagy a gazdaságtól egy ország még nem lesz liberális. Ehhez az egész társadalmat liberalizálni kell. S bár
egy angol liberális számára az az ideális állam és kormányzás, amely alig látható, mégis a 19. század végén az egyre er!söd! államhoz fordul, hogy védje meg
az egyént az elnyomorodástól. E fellépésnek is szerepe van a 20. század elején
az angol szociális háló kialakításában.
Franciaországban a 18. század közepét!l er!södtek fel a liberális eszmék. A
francia változat egyben a liberális eszmék megvalósulásának a forradalmi útját
is jelentette. A franciához hasonló utat járt be az Ibériai-félsziget, Itália, s a kon32 Oroszországban II. Sándor reformjai a hatvanas években már kimondták a törvény el!tti
egyenl!séget, de igazán 1905 után beszélhetünk valami liberalizációról, mert megjelent a parlamenti szisztéma. Az angol gyarmatokon szintén találkozunk liberális hatásokkal, például Indiában,
s ennek egyik jele 1885-ben a Kongresszus Párt megalakulása volt.
33 TOUCHARD: 519.
34 Az 1628-as Jogok Kérvénye már megfogalmazta, hogy egy szabad angolt nem lehet bírói
ítélet nélkül börtönbe csukni. Az 1679-ben kiadott Habeas Corpus aztán véget vetett az önkényes
bebörtönzéseknek. Az 1689-es Bill of Rights rögzítette a parlament m"ködését, s azt is, hogy a
királynak tiszteletben kell tartania a parlament jogait, pénzügyi ellen!rz! szerepét. Az 1701-es
Rendezési Törvény amellett, hogy megfosztja a Stuartok katolikus ágát a hatalomtól, kimondja,
hogy a király nem válthatja le a bírákat, hacsak nem követtek el valamilyen b"nt.
35 Hasonló úton valósultak meg a liberális reformok Hollandiában vagy Skandináviában.
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tinens középs! és keleti fele. A forradalom persze önmagában nem jelent
gyógyírt, s ezt Franciaország esete, ahol forradalmak sorozata zajlott le, jól mutatja. A forradalmi megoldás arról tanúskodik, hogy az adott országnak nincs
konfliktuskezel! képessége. Ezért kell a legrosszabb és a legtöbb áldozatot követel! megoldáshoz nyúlnia. Hozzá kell tenni, hogy vannak olyan történelmi
helyzetek, amikor csak a forradalom oldja fel a pattanásig feszült ellentéteket.
Már jeleztük, hogy a francia és az angol liberalizmus között az egyik legfontosabb különbség az, hogy a szigetország els!sorban a gazdaságban, míg a
franciák a politikában elszántabbak, dinamikusabbak, s ezt az 1789 óta tartó
forradalmak sorozata, s a rendszerváltási kísérletek jól mutatják. Angliában
egy liberális és egy konzervatív között nincs olyan nagy különbség, mint a
franciáknál. Nem véletlen, hogy a konzervativizmus bibliáját  Töprengések a
francia forradalomról  egy whig párti képvisel!, Edmund Burke írta meg. Franciaországban egy Benjamin Constant és egy Joseph de Maistre között nincs
ilyen közeledés. S bár a francia a kereskedelemben a laissez-faire híve, a gazdaságot inkább a protekcionizmus jellemzi. Amíg nem került hatalmi pozícióba, a
francia liberalizmus kedvelte a titkos társaságokat, támadta az uralkodót, a
nemességet és f!leg az egyházat. Ez utóbbit gy!ztesként is. Napóleon Bérenger
költészetében a szabadság katonájaként jelenik meg, s a napóleoni legenda jó
eszköz az ideális keresésére.36 S bár a Napóleon kultusz er!s, a francia liberális
általában ellenzi a háborús kalandokat.37
Németország sajátos helyet foglal el a liberalizmus térhódítását illet!en.
1815 után még úgy t"nt, hogy a nemzeti átrendez!dés majd a liberalizmus jegyében zajlik. 1848, de különösen 1862 után kiderült, hogy az egységet a konzervatív Poroszország hajtja végre. A nemzeti piac politikai azonosítása valóban egy konzervatív rezsim katonai erejével valósult meg, így a német liberalizmus háttérbe szorult. Az egységtörekvés és a liberalizmus kapcsolata egyébként is ellentmondásos volt. Egy német hazafiként az egységet támogatta, liberálisként viszont a partikuláris szabadságot kellett képviselnie. A liberáliskonzervatív kett!sség végigvonul a 19. századi Németország történetén.
Az európai periférián a liberalizmus egyik mozgatója az elmaradottság élménye38 és a fejlett Nyugathoz való felzárkózás igénye. S ehhez még hozzájön
a soknemzetiség" birodalmi keret, melynek széttörési kísérleteiben a nacionalizmussal társult liberalizmus is szerepet kap úgy, hogy a nemzet jelenik meg
egyénként, s neki követel szabadságot. Vannak persze hasonlóságok is, hiszen
a spanyol liberalizmus éppúgy hagyománytisztel! mint az angol, s még a vallást sem támadja, mert ez is a hagyomány része.39 A fenti rövid összefoglaló
36 Ezt látjuk Balzac regényh!sei egy részénél, például Daniel DArthez az Elveszett illúziókban.
S ezt tükrözi az Ismeretlen remekm# cím" regény is
37 TOUCHARD: 521-522.
38 JANOWSKI, Maciej: Kecskék és tokhalak. A közép-kelet-európai liberalizmus sajátosságai a francia
forradalom és az els! világháború között, http://www.aetas.hu/1999_1-2/1h-07.htm .
39 Annál inkább az egyházat, annak anyagi hatalmát, vagyonát és az inkvizíciót. VILAR, Pierre:
Spanyolország története, Gondolat, Budapest, 1984. 63.
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csupán ízelít! a liberalizmus sokszín"ségér!l, amelynek okait az eltér! történelmi helyzetekben, s az ebb!l ered! különbségekben kell keresnünk a forrásokat és a feladatokat illet!en. Ezért jogos a többesszám használata.
A liberalizmus ellentmondásai
A 19. század végén a liberalizmus hanyatlik, háttérbe szorul. Ennek oka az,
hogy a liberalizmus vagy gy!z, vagy része a hatalomnak. S azzal, hogy gy!ztes
eszmei irányzat lett, eltünt az !t éltet! feltétel, az abszolút hatalom. Nem véletlen, hogy 20. századi feltámadását a proletárdiktatúra s a nácizmus teszi lehet!vé. A liberalizmus éppen akkor gy!z, amikor a modernizáció hatására az állam, amely ellen fellép, folyamatoson er!södik. A megnövekedett küls! és bels! feladatok er!sítik a centralizációt, s ez kitermeli a bürokráciát. Ennek egyik
következménye, hogy nem egyének, hanem pártok vetélkednek a törvényhozásban, s az egyén alárendel!dik a pártfegyelemnek. A pártvezérek harca még
biztosíthatja a nézetek konkurenciáját, de fennáll a veszély, hogy a politikai élet
egy vezér kezébe kerül.40 A hatalmi ágak szétválasztása sem jelent mindig garanciát, mivel a többségi párt kormányalakításával a törvényhozás a végrehajtó hatalom ellen!rzése alá kerülhet akkor, ha az ellenzéknek nincsenek eszközei a végrehajtó hatalom befolyásolására, s a megfelel! politikai kultúra is hiányzik a rendszerben. S aztán a megvalósult liberalizmus önmaga ellentétébe
csap át. Minél teljesebb a liberalizmus képviselte, hirdetett szabadság, minél
több törvényi garanciája van, annál inkább korlátozza az egyén szabadságát.
Gustave Le Bon a parlamentarizmus egyik veszélyét éppen abban jelölte meg,
hogy a törvények szakadatlan gyártásával  mind sz#kebbre szorul az a kör,
melyben az állapolgárok szabadon mozoghatnak..41 De említhetjük a sajtószabadságot is, melynek megvalósulása olyan információáradatot eredményez, amely
legalább úgy korlátozza  ha nem jobban - az információhoz jutást, mint a sajtócenzúra. Így megkockáztathatjuk azt a megállapítást, hogy a sajtószabadságnál nem igen van jobb cenzúra. De említhetjük a tömegdemonstrációkat is,
amelyek az egyén gyülekezési jogának érvényesüléseként jelentkeznek, miközben az egyén feloldódik a tömegben, s ennek következtében éppen egyéni szabadsága kerülhet veszélybe. A liberalizmus gy!zelme az élet és vagyonbiztonságot is veszélyeztetheti a terrorizmus jeletkezésével. E negatív jelenségek persze nem kérd!jelezhetik meg a liberalizmusnak az egyéni szabadságjogok érdekében végzett munkáját.

40 Lásd err!l Max WEBER: Tanulmányok, Osiris, Budapest, 1998. A politika mint hivatás
cím" fejezet.
41 LE BON, Gustave: A tömegek lélektana, Hatágú Síp Alapítvány, Budapest 1993. (reprint kiadás), 193.
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Makai János

A

A szuzdali fejedelmek és a volgai bolgárok

Nyomdai Évkönyv az 1107-es évnél arról tudósít, hogy a bolgárok
megtámadták Szuzdalt, bekerítették a várost és sok gonoszságot m!veltek: falvakat és pogosztokat foglaltak el, sok földm!vest megöltek. A
szuzdaliak egy ideig nem léptek fel velük szemben, mert nem volt fejedelmük. Kés"bb azonban kivonultak a városból, és az összes bolgárt lekaszabolták.1 A Kijevi
Rusz északkeleti része, amelynek Rosztov volt a központja, a 1112. század fordulóján Vlagyimir Monomah perejaszlavli fejedelem irányítása alatt állt. Intelem cím! m!vének tanúsága szerint maga Monomah is többször járt Rosztovban.2 Távollétében fiai (Msztyiszlav és Vjacseszlav) képviselték az érdekeit.3 Úgy t!nik, a
bolgár támadás idején Vlagyimir Monomah egyik fia sem tartózkodott északkeleten, a volgai bolgárok pedig kihasználták a kínálkozó lehet"séget. Nem az els" számú központot, hanem a vízi úton (a Volga, az Oka, a Kljazma, a Nerl és a
Kamenka folyókon hajózva) szintén jól megközelíthet" Szuzdalt támadták meg.
A bolgár támadást követ"en a perejaszlavli fejedelem több gondot fordított
a rosztovi terület védelmére. Egyrészt olyan helytartót nevezett ki, aki tartósan
északkeleten maradt. A Kijevi Barlangkolostor paterikonja ezzel kapcsolatban
az alábbi információkat tartalmazza: Vlagyimir Monomah Georgijt küldte a
szuzdali földre, és rábízta saját fiát, Georgijt. Sok évvel kés"bb Georgij Vlagyimirovics
Kijevben ült; saját tiszjackijának, Georgijnak mint apjának, átadta a szuzdali
oblasztyot.4 A fenti, látszólag kaotikus forrásrészlet valójában hasznos adalékokkal szolgál. A benne szerepl" két Georgij közül az egyik az el"kel"k közé
tartozott. A paterikon szerint apja egy Simon nev! varég volt,5 s ezért akár
Simonovicsnak is nevezhetjük. A másik Georgij nem más, mint Monomah
egyik legfiatalabb fia, aki Jurij Dolgorukijként ismeretes. Vlagyimir Monomah
tehát fiát tette meg a forrás által szuzdalinak nevezett terület helytartófejedelmének. A paterikon id"pontot ugyan nem ad meg, de ennek a lépésnek
a bolgár támadást követ"en volt értelme. Mivel Jurij 1107-ben hozzávet"legesen 10 éves lehetett,6 apja Georgij Simonovics gondjaira bízta. Úgy t!nik nem1 Polnoje szobranyije russzkih letopiszej (PSZRL). T. XXIV. Petrográd, 1921. 73. (A #$o%o &'(
c)*+op,-a kifejezés gyakori az évkönyvekben. Többféleképpen fordítható: sok gonoszságot m!veltek, sok bajt okoztak, sok rosszat tettek. A pogosztok a Kijevi Rusz id"szakában egyebek mellett
adószed" központok voltak.)
2 Poveszty vremennih let (PVL). Szankt-Petyerburg, 1996. 102. 104.
3 PVL: 96, 109. Novgorodszkaja pervaja letopisz sztarsevo i mladsevo izvodov (NPL). MoszkvaLeningrád (M-L), 1950. 161.
4 Kijevo-Pecserszkij patyerik. IN: Pamjatnyiki lityeraturi Drevnyej Ruszi, XII vek. M. 1980. 418.
(KPP) (A tiszjackij kifejezés ezredest jelent. Az oblaszty nagyobb területi egység elnevezése a Kijevi
Rusz idején).
5 KPP: 418.
6 KUCSKIN, V. A.: O marsrutah pohodov drevnyerusszkih knyazej na goszudarsztvo volzsszkih bulgar
v XII- pervoj tretyji XIII v. In: Isztoricseszkaja geografija Rosszii. XII-nacsalo XX v. M. 1975. 1984. 69.
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csak Monomah, hanem Jurij is megbízott Georgijban, hiszen évtizedekkel kés"bb, kijevi fejedelemsége idején rábízta a szuzdali föld irányítását. Másrészt
1108-ban Monomah er"döt alapított a Kljazma folyó partján,7 nem messze attól
a helyt"l, ahol Nerl beleömlik. Ezzel nyilván a Szuzdalba vezet" vízi út biztonságát kívánta növelni. A várat az alapítóról nevezték el Vlagyimirnak, s körülötte létrejöv" település az óorosz korszak egyik legjelent"sebb központja lett.
Támadások Jurij és Andrej fejedelemsége idején
1120-ban Jurij támadást indított a bolgárok ellen, sok foglyot ejtett, és legy"zte a bolgár hader"t.8 Az akció egybeesett Vlagyimir Monomah kijevi politikájának érdekeivel.9 Elképzelhet", hogy a hadjáratot az oroszok a kunok kérésére vezették. Az utóbbiakra a volgai bolgárok nyomása nehezedett, s ekkortájt épen az a kun kánság szenvedet t"lük vereséget, amelyhez Monomahot rokoni kapcsolatok f!zték.10 Ezeket a nézeteket a források néhány adatával kiegészíthetjük. Egyrészt az Elmúlt id"k elbeszéléséb"l (Poveszty vremennih let)
kiderül, hogy korábban Monomah Jurijt Ajepa kun kán lányával házasította
össze.11 Másrészt az Ipatyij-évkönyv az 1117-es évnél azt tartalmazza, hogy a
bolgár kán (a forrás szóhasználatával: fejedelem) megmérgeztette Ajepát.12
Az 1130-as évek közepét"l Jurij Dolgorukij kivonta magát a kijevi fejedelem
ellen"rzése alól, s jelent"s energiát fordított az északkeleti területek kiépítésére,
megszervezésére.13 1149-t"l a kijevi trón megszerzésére törekedett.14 Az évkönyvek tanúsága szerint Dolgorukij az 1152-es év egy részét is a déli harcokba
bonyolódva töltötte.15 Úgy t!nik a bolgárok ezt kihasználták: felhajóztak a
Volgán, és váratlanul támadást intéztek a Szuzdaltól északra elhelyezked"
Jaroszlavl ellen. A település lakói nélkülöztek, de eleinte senki sem vállalkozott
arra, hogy küls" segítséget hívjon. Végül az éjszakai sötétséget kihasználva egy
fiatal férfi kiszökött, és értesítette a rosztoviakat. #k felvonultak a bolgárok ellen, gy"zelmet arattak, s felmentették Jaroszlavlot.16
A fenti id"szakban, tehát a 12. század középen a Szuzdali Fejedelemség
központi területe a Volga és a Kljazma folyók között helyezkedett el. Délen a
határ egyes szakaszai megközelítették az Okát, míg nyugaton átlépték a Volgát. A távoli északon még volt egy jelent"s adminisztratív központ: Beloozero,
PSZRL: T. XX. Sz-Pb., 1910. 103. NPL: 467.
PSZRL: T. I. M. 1962. 292. T. II. M., 1962. 285-286.
9 KUCSKIN (1975): 35.
10 TOLOCSKO, P. P.: Drevnyaja Rusz. Kijev, 1987. 105.
11 PVL: 120.
12 PSZRL: T. II. 285.
13 Jurij önállósodási törekvéséhez: MAKAI János: Jurij Dolgorukij tevékenysége ÉszakkeletOroszországban. Világtörténet, 1991/1-2. 39-41.
14 Jurij Dolgorukij Kijevért folytatott harcához: MAKAI János: A Szuzdali Fejedelemség külpolitikája a .2. század 30/50-es éveiben. Aetas, 1995/3. 80-86.
15 PSZRL: T. I. 338-339. T. II. 455-459.
16 A Jaroszlavl elleni bolgár támadáshoz: PSZRL: T. XXIV. 77.
7
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de az ellen"rzése alá tartozó terület nagyságát a rendelkezésre álló információk
alapján nem lehet pontosan megadni. Ugyanilyen bizonytalanok a délen a
Rjazanyi Fejedelemséggel, keleten pedig a finnugor törzsek településterületével
érintkez" határok.17 A Szuzdali Fejedelemséget a Volgai Bulgáriától több száz
kilométernyi távolság választotta el. Ha a bolgárokat 1152-ben a befolyási övezet
kiterjesztésének szándéka vezette volna, a köztes területeket kellett volna megtámadniuk. #k azonban a szuzdali föld belsejében elhelyezked" Jaroszlavl alatt
jelentek meg, s ezért az akciót zsákmányszerzési kísérletnek min"síthetjük.
A szuzdali (vlagyimirszuzdali) befolyás kiterjesztése a 12. század második
felében és a 13. század els" felében is folytatódott. A nyugati és déli határok
már nem módosultak jelent"s mértékben. Délkeleten viszont a Volga partvidékének újabb szakaszát és az Oka folyó volgai torkolatát sikerült ellen"rzés
alá vonni. Keleten az Unzsa folyó alsó folyása is a vlagyimiri uralmi zóna része
lett. Északkeleten, a beloozeroi körzett"l keletre Usztyug vidékét szintén látogathatták az adószed"k.18 A mongol hódítás el"tti id"szak bemutatása terminológiai szempontból azért problematikus, mert 1212 után északkeleten is részfejedelemségek alakultak ki, s például az említett usztyugi terület nem közvetlenül a vlagyimir-szuzdali nagyfejedelem, hanem a rosztovi fejedelem fennhatósága alá tartozott.
A Volgai Bulgária alapvet"en az oroszországi Tatár Autonóm Köztársaság
területén helyezkedett el, bár egyes részei kívül estek annak határain. A bolgárok a folyók mentén telepedtek le. A 13. század elején csaknem egybefügg" településterület létezett a Volga, a Káma, a Sesma és a Nagy-Cseremsan által határolt részeken. A Volgától nyugatra viszonylag nagyobb népesség koncentrálódott a Szvijaga középs" folyásánál, ill. egyes mellékfolyóinak vidékén. Bolgárok a Nagy-Cseremsan volgai torkolatától délre, a Volga hatalmas kanyarulatában elhelyezked", kés"bb Zsiguli néven szerepl" félszigeten is éltek, bár valószín!leg kisebb létszámban, mint a Szvijaga mentén.19
A 12. század közepén, tehát Jurij Dolgorukij életének utolsó éveiben a Volga
fels" folyásának egy része szuzdali, középs" folyásának egy része pedig bolgár
ellen"rzés alatt állt. A Szuzdali Fejedelemség és a Volgai Bulgária ugyan nem
17 A Szuzdali Fejedelemség területének kiterjedéséhez: KUCSKIN (1984): 99. (térkép a 12. század közepéhez)
18 A Vlagyimir-szuzdali Nagyfejedelemség területének kiterjedéséhez: KUCSKIN (1984): 102.
(térkép a 13. század 30-as éveihez)
19 A Volgai Bulgária területének megállapításához: FAHRUTGYINOV, R. G.: Ocserki po
isztorii Volzsszkoj Bulgarii. M. 1984. 10. (térkép a 10. századtól a 13. század elejéig tartó id"szakhoz). A magyar kutatók közül Róna-Tas András 1973-ban a Csuvas és a Tatár Autonóm Köztársaság területén bolgár nyelv! feliratokat tanulmányozott. Arra a kérdésre kereste a választ,
hogy hol volt a volgai bolgár etnikum nyugati határa. Megállapította, hogy a 922 és 1236 közötti
id"b"l - tehát a volgai bolgárok fénykorának idejéb"l - addig egyetlen felirat sem került el", s a
legrégibb nyelvemlék 1281-b"l való. A rendelkezésére álló adatok alapján azt a következtetést
vonta le, hogy a volgai bolgárok nyugati határa lényegében a Szvijaga folyó nyugati partja lehetett: RÓNA-TAS András: A volgai bolgárok f"városában. Keletkutatás, 1974. 142, 144-145. Tehát
Róna-Tas András álláspontja a nyugati határ kérdésében megegyezik azzal, amelyet R. G.
Fahrutgyinov is képvisel.
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rendelkezett közös határral, de a korábbi konfliktusok arra utaltak, hogy a viszonylag nagy távolság ellenére is váratlan támadást intézhetnek egymás ellen.
Mivel az egyik fél kelet, a másik pedig nyugat felé tudta befolyási övezetét kiterjeszteni, újabb hadjáratokra lehetett számítani. A két hatalom közé szoruló
mordvinokat komoly veszély fenyegette.
Jurij Dolgorukijt fia, Andrej Bogoljubszkij követte a szuzdali föld élén.
Andrej fejedelemsége idején (11571174) Szuzdal helyett Vlagyimir lett a központ. Els" támadására a bolgárok ellen 1164-ben került sor. Ezzel kapcsolatban
a Lavrentyij-évkönyv meglehet"sen tendenciózus hangvétellel a következ"
adatokat tartalmazza: a vlagyimiri csapatokat maga Bogoljubszkij vezette. Vele
tartott fia, Izjaszlav, öccse, Jaroszlav és Jurij muromi fejedelem is. Az óorosz
csapatok gy"zelmet arattak a bolgár uralkodó felett, aki seregének csak egy kis
részével tudott Velikij gorodba (a Nagy városba) visszavonulni. Ezután a támadók Brjahimovot elfoglalták, további három várost pedig felperzseltek.20
Ebb"l a híradásból lehetetlen megállapítani Bogoljubszkij sikerének mértékét.
Az sem derül ki bel"le, hogy miért nem folytatták a megvert ellenség üldözését. Nagy hangsúlyt helyezett viszont az évkönyvíró az Istenanyának a gy"zelem kivívásában játszott szerepére, ugyanis a támadók még a híres Vlagyimiri
Istenanya-ikont is magukkal vitték.21
Az 11711172 telén indított második támadás viszont kudarcot vallott. Ekkor Andrej Bogoljubszkij Msztyiszlav nev! fiát küldte a bolgárok ellen, s hozzá
a muromi és rjazanyi uralkodók fiai is csatlakoztak. Az Oka torkolatánál a fejedelmek két hetet vártak az er"sítésre, és elhatározták, hogy azzal a druzsinával
együtt indulnak el a bolgárok ellen, amelyet Borisz Zsigyiszlavics vajda (hadvezér) vezetett. A támadók váratlanul törtek az ellenséges területekre, hat falut
és egy várost elfoglaltak, a férfiakat lekaszabolták, az asszonyokat és a gyerekeket pedig fogságba vetették. A Lavrentyij-évkönyv ezen eseményeket feljegyz" krónikása  elfogultsága ellenére is  csak ennyi eredményt konstatált, s
egyértelm!en utalt a hadjárat végkimenetelére: a bolgárok, miután tudomást
szereztek róla, hogy a fejedelmek csak kis létszámú druzsinával érkeztek, hatezer katonát gy!jtöttek össze, és üldöz"be vették az oroszokat. Azonban csak
húszversztányira közelítették meg "ket, azután visszafordultak. A támadók,
akiket az évkönyvíró sokatmondó megállapítása szerint a Szent Istenanya és a
keresztény imádság mentett meg, Istent dics"ítették, és hazaindultak.22
Ezt a támadást Andrej fejedelem rosszul id"zítette, és rosszul készítette el".
A krónikás leírta, hogy a hadjárat senkinek sem tetszett a résztvev"k közül, s
az okot is megnevezte: &a$e $e0o%o123 3 [ec*2] &,# +oe+a*, 4o'%a5) (mert
PSZRL: T. I. 352-353.
PSZRL: T. I. 352-353. (A Tveri Évkönyv szerint ennek a sikeres hadjáratnak a tiszteletére
emelték Vlagyimirban a Szent Istenanya templomát: PSZRL: T. XV. M., 1965. 236. Ha az információ
az Uszpenszkij-székesegyházra vonatkozik, akkor nyilvánvalóan téves, mert annak építése még
1158-ban elkezd"dött: PSZRL. T. I. 348.)
22 PSZRL: T. I. 364. A hadjárat bemutatása megtalálható az Ipatyij-évkönyvben is: PSZRL. T. II.
564-566.
20
21
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télen nem alkalmas az id" a bolgárokkal folytatott harcra). Ugyanígy a következményt is megjelölte: , 0o167e $e ,1896.23 Az utóbbi kifejezést szó szerint aligha
lehet visszaadni. Úgy fordíthatnánk, hogy (a harcosok) mentek is meg nem is, az
orosz történetírás egyik klasszikusa, Sz. M. Szolovjov szavaival: lassan és kedvetlenül vonultak.24 Nem tudjuk, milyen druzsinát vártak a fejedelmek az Oka torkolatánál. V. A. Kucskin szerint Andrej Bogoljubszkijét, amelyet " nem küldött
el. Úgy látszik, csak egy el"örs érkezett meg Borisz Zsigyiszlavics vezetésével.25
A lényeg az, hogy a Msztyiszlav rendelkezésére álló er"k nem bizonyultak elegend"nek, s a bolgárok megfutamították a támadókat.
Ha óorosz sikerr"l nem is, de egy, a témánk szempontjából fontos tényr"l a
krónikás beszámolt: Msztyiszlav, miel"tt a muromi és a rjazanyi fejedelmek fiainak
csapataival találkozott, Gorogyecben tartózkodott.26 Ez a település (akkor talán
még csak egy kis er"dítmény) Jurij Dolgorukij idején még nem létezett, tehát már
Andrej uralma alatt épült. Ez azt jelenteti, hogy  mivel Gorogyec a Volga bal partján helyezkedett el - a vlagyimir-szuzdali befolyás az 1170-es évek elején keleti
irányban nemcsak elérte a folyót, hanem valamelyest azon túl is érvényesült.
Egyes adatok szerint Andrej Bogoljubszkij meggyilkolásának is van bolgár vonatkozása.27 A 15. századi másolatban fennmaradt Radziwill-évkönyv egyik miniatúráján azt látjuk, hogy a merényl"k egyike levágja a fejedelem bal kézét, ill. az
áldozat (bolgár) felesége a levágott végtagot tartja.28 A forrás szövege azonban
nem említi a fejedelemasszony szerepét, s arról a fentit"l fontosabb óorosz források
(a Lavrentyij- és Ipatyij-évkönyv, az Els" Novgorodi Évkönyv) szintén hallgatnak.
A 16. századi Tveri Évkönyv szövege viszont felbujtó szerepet tulajdonít a feleségnek, és az okot is megadja: a férj #$o%o &'a 67,$, 4o'%apo#) (sok rosszat tett a
bogárokkal).29 V. Ny. Tatyiscsev 18. századi történetíró is b!nrészesnek tartotta a
fejedelemasszonyt. Szerinte Bogoljubszkij sógora, valamint felesége haragudott a
fejedelemre, és kereste a megfelel" id"pontot a meggyilkolására.30 Tehát rendelkezünk egy miniatúrával, amely nincs összhangban ugyanannak a forrásnak a szövegével. Van egy kés"bbi évkönyvünk, amely viszont alátámasztani látszik a fenti
ábrázolást. Végül segítségül hívhatunk egy még kés"bb élt történetírót, aki sok
esetben számunkra ismeretlen forrásokból dolgozott. Ennek ellenére több történész is összefüggésbe hozta a gyilkosságot a feleséggel, ill. a bolgár kérdéssel.31
PSZRL: T. I. 364.
SZOLOVJOV, Sz. M.: Isztorija Rosszii sz drevnyejsih vremjon. Knyiga I. Tom. II. M., 1959. 645.
25 KUCSKIN (1975): 38.
26 PSZRL: T. I. 364.
27 Andrej Bogoljubszkij meggyilkolásához: MAKAI János: Egy .2. századi fejedelemgyilkosság anatómiája. Világtörténet, 1992/ 1-2. 44-54.
28 Radzivilovszkaja letopisz. Fakszimilnoje voszproizvegyenyije rukopiszi. Szankt-PetyerburgMoszkva, 1994. 215. (543. miniatúra)
29 PSZRL: T. XV. M. 1965. 251.
30 TATYISCSEV, V. Ny.: Isztorija Rosszijszkaja. T. III. 249.
31 KUCSKIN (1975): 39. KUCSKIN (1984): 93. RIBAKOV, B. A.: Minyiaturi Radzivilovszkoj
letopiszi i russzkije licevije rukopiszi X-XII vv. In: RIBAKOV, B. A.: Iz isztorii kulturi Drevnyej Ruszi. M.,
1984. 228-229. FAHRUTGYINOV: 88. BARIJEV, Riza: Volzsszkije bulgari. Sz.-Pb. 2005. 102.
23
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Vszevolod nagyfejedelem kísérletei
1183-ban Vszevolod  Bogoljubszkij öccse, vlagyimirszuzdali nagyfejedelem  vezetett hadjáratot a bolgárok ellen. R. G. Fahrutgyinov szerint az ok az
volt, hogy a bolgárok orosz keresked"ket raboltak ki az Oka folyón.32 A
Lavrenytyij-évkönyv részletesen bemutatja az eseményeket. Eszerint
Vszevolodhoz a következ" fejedelmek csatlakoztak: unokaöccse, Izjaszlav;
Vlagyimir Szvjatoszlavics, Msztyiszlav Davidovics, négy rjazanyi és a muromi
fejedelem. A támadók behatoltak a bolgár területekre, partra szálltak, majd két
napig Tuhcsin gorodoknál álltak. A beloozeroi csapatot hagyták hátra a hajók
"rzésére. Kés"bb a bolgárok Torcszkból (Torcseszkb"l) és más településekr"l
kiindulva megtámadták a hajókat, de a beloozeroiak megfutamították "ket, és
jelent"s veszteségeket okoztak nekik. Több mint ezren a Volgába fulladtak. A
Velikij gorod felé vezet" úton az óorosz katonák Jemjak (kán) kunjaival találkoztak, akik azért jöttek, hogy a bolgár fejedelemmel együtt Bolgarért harcoljanak. A Vszevolod által vezetett csapatok a Cseremsan folyón átkelve jutottak el
Velikij gorodig. Ott Izjaszlav fejedelem a kitör" gyalogosokkal vívott harcban
súlyosan megsebesült, és hamarosan meghalt. A támadók tíz napig tartották
blokád alatt Velikij gorodot, majd a bolgárok békét ajánlottak. Ezután a nagyfejedelem a katonákkal a hajókhoz vonult, s azokon visszatért Vlagyimirba. Útközben még lovasokat küldött a mordvinok ellen. Izjaszlav fejedelmet a Szent
Istenanya vlagyimiri székesegyházában temették el.33
Az események leírása megtalálható az Ipatyij-évkönyvben is. Ez alábbi fontos kiegészítésekkel szolgál: 1. Vszevolod segítséget kért Szvjatoszlav kijevi fejedelemt"l, " pedig a fiát, Vlagyimirt küldte. 2. A szövege alapján teljesen egyértelm!, hogy a támadók a Volga Iszadi nev! szigetén szálltak partra, s a
beloozeroiakat itt érte a bolgárok ellentámadása. 3. A szigeten partra szálló
bolgárok létszáma ebben a forrásban ötezer, az oroszokkal vívott harcban elesettek száma pedig (a több mint ezer vízbe fulladt bolgár mellett) három és fél
ezer.34 Az Els" Novgorodi Évkönyv híradása szokás szerint rövidebb. A krónikás mindössze két momentumot talált említésre méltónak: Vszevolod az egész
oblasztyával, vonult a bolgárok ellen, ill. az utóbbiak megölték Izjaszlav fejedelmet.35 A kett" közül az els" azért fontos, mert egyrészt nem szerepel a másik két forrásban, másrészt azért, mert azt jelenti, hogy a nagyfejedelem a Vlagyimir-szuzdali Fejedelemség teljes haderejét magával vitte.
Az évkönyvek egyes adatai némi magyarázatot igényelnek. Els" olvasásra
nem világos, mit kerestek a kunok a Volgai Bulgáriában. A. P. Szmirnov szerint
ekkor a bolgár állam belviszálytól szenvedett.36 V. A. Kucskin ezt azzal egészíFAHRUTGYINOV: 88.
PSZRL: T. I. 389-390.
34 PSZRL: T. II. 625-626.
35 NPL: 37.
36 SZMIRNOV, A. P.: Volzsszkije Bulgari. M., 1951. 39.
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tette ki, hogy a kunok hadjáratának célpontja Bolgar városa volt, amelynek fejedelmét (kánját) korábban nyilván el!zték, ezért kénytelen volt Jemjakhoz
fordulni segítségért.37 Az útvonal ismertetése során felbukkanó topográfiai
adatok egy része nem azonosítható. A kevésbé jelent"seket nem is neveztük
meg, de még a hadi vállalkozás szempontjából jelent"s Iszadi-sziget sem lokalizálható teljesen egyértelm!en. A Volgán kívül csak a Kis-Cseremsan folyó és
a közelében elhelyezked" Velikij gorod jelent megbízható támpontot.
V. A. Kucskin szerint a mongol hódítás el"tti id"szakban az 1183. évi hadjárat volt az óorosz fejedelmek legjelent"sebb hadjárata a bolgárok ellen. Err"l
nemcsak a vlagyimiri évkönyvírás "rzött meg részletes elbeszéléseket, hanem
tudtak róla Nagy Novgorodban és emlékeztek rá Rusz déli részén is. Az utóbbi
bizonyítékaként az Igor-ének Vszevolodot dics"ít" sorait idézte.38 Érdemes tehát megvizsgálni a résztvev"k politikai presztízsét és az elért eredményeket. A
legnagyobb politikai súllyal természetesen Vszevolod nagyfejedelem rendelkezett, s a harcosok jó részét is " biztosította, mivel az egész vlagyimirszuzdali
hader"t mozgósította. Szvjatoszlav kijevi fejedelem elküldte ugyan fiát, Vlagyimirt, de arról nem tudunk, hogy er"s druzsinát is küldött volna vele.
Vszevolod unokaöccse, a halálos sebet szerz" Izjaszlav a kunok miatt állandó
fenyegetettségben él" déli Perejaszlavl urának testvére volt. Sok katonát aligha
hozott, hiszen rájuk délen is nagy szükség volt. A jelenlétével érzékeltette,
hogy a perejaszlavli ág továbbra is Vszevolodot ismeri el rangid"snek. A
szomszédos Szmolenszk fejedelme sem jelent meg, csak egy gesztust tett fia,
Msztyiszlav elküldésével. A széttagolt Rjazanyi Fejedelemséget négy fejedelem
is képviselte, a muromit egy. Ezek a nem túl jelentékeny szomszédok már
Andrej Bogoljubszkij idejében is VlagyimirSzuzdal befolyása alatt álltak. A
résztvev" fejedelmek száma tehát megtéveszt". Az eredményeket tekintve sem
kedvez"bb a mérleg. Sikerült elhajózni a Volga egyik szigetéig, majd ott megvédeni a hátrahagyott hajókat a jelent"s számban felvonuló bolgárokkal szemben. Sikerült eljutni az egyik legjelent"sebb városig, és ott békét kötni. Foglyokról és hadizsákmányról nem szólnak a források. Valószín!leg ezt szerette
volna kompenzálni a nagyfejedelem a visszaút során, amikor is lovas harcosokat küldött a mordvinok ellen, de ennek a kísérletnek az eredményét sem ismerjük. Ha az 1183-as támadás mérlegét összevetjük az 1164. évi hadjárat mérlegével, azt tapasztaljuk, hogy Andrej fejedelem vállalkozása eredményesebb
volt, mint Vszevolodé.
Vszevolod uralma idején még két kisebb jelent"ség! hadjáratra került sor.
A Lavrentyij-évkönyv szerint 1186-ban a nagyfejedelem az egyik vajdája vezetésével a gorogyecieket küldte a bolgárok ellen. Az oroszok sok falut elfoglaltak, és sok fogollyal tértek vissza.39 A Nyikon-évkönyv pedig azt tartalmazza,
hogy 1205-ben Vszevolod flottát küldött a bolgárok ellen, s ez a Volgán
KUCSKIN (1975): 40.
Uo. 41.
39 PSZRL: T. I. 400.
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Homoliig jutott, majd foglyokkal és zsákmánnyal érkezett vissza.40 Az rejtély
marad, hogy pontosan hol helyezkedett el a Homolinak nevezett település.
A szuzdalibolgár viszony a mongol invázió el!tt
Az újabb óorosz-bolgár konfliktus idején már Vszevolod fia, Jurij volt a
vlagyimirszuzdali nagyfejedelem. Ezúttal (1219-ben) a bolgárok támadtak: elfoglalták Usztyugot, majd Unzsához vonultak, de az ottaniak megvédték magukat.41 Usztyug a Szuhona folyó partján, a távoli északkeleten, Unzsa pedig
egy ugyanilyen nev! folyó mellett a keleti határnál helyezkedett el. Az óorosz
válaszlépések hamarosan megtörténtek. 1220-ban el"ször Usztyugból indult
támadás a Káma mentén elhelyezked" bolgár területek ellen. A f"er"ket, vagyis a vlagyimiri, a rosztovi és az északkeleti perejaszlavli csapatokat a nagyfejedelem öccse, Szvjatoszlav vezette. Két muromi fejedelem druzsinája is csatlakozott. A támadók egységei az Oka torkolatánál találkoztak, a Volgán hajóztak
kelet felé, majd az Osellel szemben elhelyezked" Iszadi-szigeten szálltak partra. Csakúgy, mint 1183-ban "rséget állítottak a hajók mellé. Ezután a Volga
jobb partjának közelében található Osel ellen vonultak, elfoglalták a várost, felgyújtották, kirabolták, és visszatértek a szigetre. Miután Velikij gorodban és
más településeken tudomást szereztek Osel bevételér"l, a kánok vezetésével az
egész bolgár hader" a Volga partján, gyülekezett, majd Iszadin (Iszadinál) készült csapást mérni az ellenségre. Szvjatoszlav fejedelem nem vállalta az ütközetet a bolgárokkal, hajóival elkerülte Iszadi szigetét, és a Káma torkolatához
vonult vissza. Ott csatlakoztak hozzá a rosztoviak és az usztyugiak, akik korábban a Káma mentén lefelé haladva harcoltak, sok foglyot ejtettek, sok kisebb
várost és néhány falut elfoglaltak. A Szvjatoszlav által vezetett csapatok a Volga vizén hajózva tértek vissza Gorogyecbe. Onnan a fejedelem szárazföldi úton
jutott el Vlagyimirba.42
Az Iszadi elnevezés többszöri használata zavarólag hat. V. A. Kucskin szerint Osel elhelyezkedését ismerve, könnyen meg lehet határozni (az els"ként
említett) Iszadiét is. Elfogadta azokat a nézeteket, melyek ezt a szigetet a mai
Malenkij-szigettel azonosították. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a Volgán, a
Káma torkolatától délre két helyet is így neveztek. Az el"bbi sziget a Volga
jobb partja közelében, a Káma torkolatától déli irányban mintegy 30 kilométerre helyezkedett el, míg a másik hely északabbra, közelebb a Volga bal partjához. Itt gyülekeztek a bolgárok, hogy elvágják Szvjatoszlav hajóinak útját. Az
utóbbit is szigetnek tartotta, s az 1183. évi hadjárat kapcsán említett Iszadival
azonosította. Arra a következtetésre jutott, hogy a két sziget viszonylag távol
helyezkedett el egymástól.43
PSZRL: T. X. M., 1965. 50.
PSZRL: T. X. 81. T. XXV. M.-L., 1949. 116.
42 PSZRL: T. XXV. 116-117. T. I. 444-445. (Az utóbbi forrás, a Lavrentyij-évkönyv csak egy rövid
ismertetést tartalmaz a hadjáratról.)
43 KUCSKIN (1975): 42-43.
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Az 1220. évi hadjáratot a két fél megegyezése követte. Ez azonban  legalább is
a rendelkezésünkre álló adatok szerint  csak többszöri nekifutásra sikerült. Valószín!leg még 1220-ban bolgár követek érkeztek a nagyfejedelemhez, " azonban
nem kötött békét, s"t újabb hadjáratra készült. Unokaöccsét, Vaszilko rosztovi fejedelmet Gorogyecbe rendelte, s " maga is oda indult. Útközben egy újabb bolgár
küldöttség kereste fel, de ez sem ért el eredményt. Csapatai élén Jurij és Vaszilko is
megérkezett Gorogyecbe, ahol újabb bolgár követek jelentek meg. Ekkor (minden
bizonnyal 1221-ben) már sikerült békeszerz"dést kötni a Vlagyimirszuzdali
Nagyfejedelemség és a Volgai Bulgária között.44 A feltételeket azonban nem ismerjük. Azt viszont tudjuk, hogy még 1221-ben Jurij megalapította Nyizsnyij
Novgorodot.45 Az új er"dítmény stratégiailag fontos helyen, az Oka folyó volgai
torkolatánál jött létre, és kés"bb jelent"s településsé vált.
Az 1221-t"l a mongol hódításig terjed" id"szakban46 már nem robbant ki
nagyobb konfliktus VlagyimirSzuzdal és a volgai bolgárok között. Az oroszok ekkor a sokkal közelebb él" mordvinokkal harcoltak. 1226-ban Jurij
nagyfejedelem két fivérét küldte a mordvinok ellen. Az eredmény szerény
volt: mindössze néhány falut sikerült elfoglalni.47 Az 1228-as támadás még
ennyi sikert sem hozott, mivel az éjjel-nappal tartó "szi es"zések miatt Jurij
kénytelen volt az óorosz katonákat a határtól visszahívni.48 Néhány hónap
múlva, 1229 elején azonban a téli útviszonyok lehet"vé tették a hadjárat megindítását. A nagyfejedelem vezetésével az északkeleti perejaszlavli, a
rosztovi, a jaroszlavli és a muromi druzsinák ezúttal eljutottak a mordvin területekre, Purgasz földjeit felperzselték, a gabonát és az állatokat elpusztították, valamint foglyokat ejtettek. Az óorosz siker korántsem volt teljes, mivel
az erd"kben elrejt"z" mordvinok a támadók egy részét bekerítették és megölték. Ráadásul Purgasz még ennek az évnek a tavaszán támadást indított
Nyizsnyij Novgorod ellen. Az 1229-es év eseményeinek ismertetésénél a
Lavrentyij-évkönyvben az is olvasható, hogy egy bolgár fejedelem (kán)
$p%&e' ()*+ ,a -.pe&a po/,%0a 1p2e3a (megtámadta a Jurijtól függ"
Purest).49 A fenti információk álátámasztják A. L. Mongajtnak a két mordvin
fejedelem helyzetével kapcsolatos megállapítását: a XIII. században Purgasz és
Pures mordvin herceg harcában részt vesznek az oroszok és a bolgárok, miközben
Pures az oroszok vazallusa, Purgasz pedig a bolgároké.50
PSZRL: T. XXV. 117.
PSZRL: T. I. 445.
46 A mongolok a volgai bolgár államot 1236-1237-ben rohanták le, a Vlagyimir-szuzdali Nagyfejedelemséget pedig 1238-ban hódították meg.
47 PSZRL: T. I. 448-449.
48 PSZRL: T. I. 450-451.
49 Az 1229-es év eseményei: PSZRL: T. I. 451. (A po/,%0 [rotnyik] kifejezést vazallusnak is fordíthatnánk, ha az utóbbi alkalmazható lenne a kelet-európai viszonyokra.)
50 MONGAJT, A. L.: Történelmi kommentár Abu-Hámid al-Garnáti m!veihez. In: Abu-Hámid alGarnáti utazása Kelet- és Közép-Európában, ..3.-..53. Közzétette: O. G. BOLSAKOV és A. L.
MONGAJT. Gondolat, Budapest, 1985. 132. (Az idézet szövegét terminológiai szempontból még
lehetne finomítani.)
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A Nyikon-évkönyv szerint 1229-ben a bolgárok követeket küldtek Jurij
Vszevolodovicshoz, akik el"adták, hogy hat évig béke volt közöttük, de mindkét országban maradtak foglyok. Békét kötöttek, és a foglyokat szabadon engedték: a nagyfejedelem az izmaelitákat, a bolgárok pedig a keresztényeket.51
R. G. Fahrutgyinov az évkönyv szövegét úgy értelmezte, hogy 1221-ben békét
kötöttek, 1229-ben pedig egy újabb békeszerz"dést.52 Az érvelés logikusnak t!nik. 1219-ben a bolgárok támadták meg az oroszokat, 1220-ban pedig mindez
fordítva történt. Fogolyszerzésre mindkét félnek lehet"sége volt, s a kett"s
konfliktust 1221 körül  mint láttuk  békekötés zárta. Ha valóban hat évre
szólt a megegyezés, azt lényegében tiszteletben tartották, mert egymás ellen
nem indítottak hadjáratot. Az oroszok és a bolgárok 1229-ben sem közvetlenül
egymással, hanem a közéjük szorult mordvinokkal harcoltak. Úgy t!nik, 1229
körül ezeket a harcokat zárták le, s egyfajta gesztusként elengedték az évekkel
korábban ejtett foglyokat.
1232-1233 telén Jurij egyik fiát és unokaöccsét, valamint a rjazanyi és a
muromi fejedelmeket küldte a mordvinok ellen. A támadók sok embert megöltek és falvakat gyújtottak fel.53 A következ" években az oroszok sem a mordvinok, sem a bolgárok ellen nem vezettek hadjáratot. A Volgai Bulgáriának és a
Vlagyimirszuzdali Nagyfejedelemségnek is egy jóval er"sebb ellenféllel, a
mongol hadsereggel kellett szembenéznie.
A Volgai Bulgária széles kör" gazdasági kapcsolatai
A szuzdaliak és a bolgárok a 13. század els" felében már egymás kárára
próbálták kiterjeszteni befolyási övezetük határait. Emellett  a 12. századi
kísérletekhez hasonlóan  olyan területekre is betörtek, amelyek a másik államhoz tartoztak. Érdemes megvizsgálni, hogy miért lehetett vonzó célpont
az oroszok számára az a Volgai Bulgária, amely ellen bármely támadás nagy
kockázattal járt. A gazdaság f" ágazata a mez"gazdaság volt. A lakosság
többsége falvakban lakott, és földm!veléssel, állattenyésztéssel, vadászattal,
halászattal foglalkozott. A falvakból egyebek mellett gabonát, húst és állatb"röket szállítottak a városokba. Gabonából a lakosság szükségleteit meghaladó
mennyiséget termeltek, az állatb"rökb"l pedig a városokban a legjobb min"ség! kelet-európai b"rárut állították el". Az iparban jelent"s helyet foglalt el
a városépít" tevékenység, a vaskohászat- és feldolgozás, az ötvösmesterség
és a fazekasság.54
A bolgárok kereskedelmének bemutatásához olyan forrásokkal is rendelkezünk, amelyek a szuzdalibolgár viszályok idején keletkeztek. Szerz"jük, AbuHámid al-Garnáti els"sorban muszlim jogtudós és igehirdet" volt. 1135-36-ban és
PSZRL: T. X. 98.
FAHRUTGYINOV: 92. (V. A. Kucskin az els" békét 1220-ra, a másodikat pedig 1230-ra datálta: KUCSKIN (1975): 44. KUCSKIN (1984): 103.)
53 PSZRL: T. I. 459.
54 A Volgai Bulgária mez"gazdaságához és iparához: BARIJEV: 87-89.
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1150-ben is járt a Volgai Bulgáriában. Az egyik m!vét 1155-ben, míg a másikat
1162-ben írta.55 A második tartalma jelent"s mértékben ismétli az els"ét.56 Ezekben
a munkákban értékes információkat is találunk, bár a szerz"t a csodálatos történetek sokszor jobban érdekelték, mint az egyes népek mindennapi élete.
Al-Garnáti szerint a bolgárok a föld alól el"kerül" elefántagyarakat szállítottak
Hvárezmbe és Horászánba.57 Nekik adózott Arú tartomány, ahol hódra, hermelinre és szürke mókusra vadásztak. Onnan kerültek ki a legkit!n"bb min"ség! hódprémek.58 Al-Garnáti úgy vélekedett, hogy a bolgárok egy Viszú nev! terület felett
is fennhatóságot gyakoroltak. Onnan is kit!n" hódb"rt, ill. hódprémet hoztak, s
cserébe fényezetlen, markolat és díszítés nélküli kardokat szállítottak. Ezek pengéje
az iszlám területén, pl. Azerbajdzsánban és Iszfahánban készült. Viszú népe elvitte
a kardokat egy, a Sötétség országához közeli tartományba (a Júrá néven ismert országba), ahol cobolyprémre és rabszolgákra cserélte. A keresked"k cobolyprémért
cserébe marha- és juhcsontot is szállítottak. Júrá lakói a kardpengék segítségével a
tengerben megszerezhették egy hegy magasságú hal húsát.59 Al-Garnáti szerint a
bolgárok a bizánciaktól egy a Földközi-tengerben él" agyaras állat cserzett és csíkokra vágott b"rét szerezték be.60 Egy másik híradásából pedig arra, lehet következtetni, hogy volgai tokhalból készült enyvvel is kereskedtek.61
A kutatók al-Garnáti kissé zavarosnak t!n" adatait már többé-kevésbé megfejtették. Az elefántagyar valójában mamutcsont volt. Arú területe, amely
Viszú mellett volt, valószín!leg az orosz krónikák Arföldje, amelyet finn törzsek laktak, talán a mai udmurtok el"dei. Viszú népe (az orosz krónikákban:
vesz) alighanem a vepszék "seit jelöli. A vesz a Keleti-Ladoga mellékét"l a
Fehér-tó mellékéig húzódó vidéket foglalta el. Területe az európai-arab kereskedelmi útvonalon helyezkedett el. Összeköt" kapocs lehetett a Ladoga és a
Káma melléke között, s nagyon hamar Rusz részévé vált. Júrá az orosz évkönyvek Jugrája. Júrá népe az osztjákok és a vogulok el"deit jelenti. A kidolgozatlan vaspengékr"l (kardokról) és a hegy magasságú halról szóló leírások a
szigonyos bálnavadászatra vonatkoznak.62 Az agyaras tengeri állatról szóló elbeszélésben nyilván egybeolvadt a rozmár és a delfin,63 de a delfin b"rér"l lehet szó, mivel az él"hely és a cserzés helye alapján erre lehet következtetni.
55 A két m! címe: Murib an baad adzsáib al-Magrib [Nyugat országai néhány csodájáról szóló világos beszámoló], Tuhfat al-albáb va nuhbat al-adzsáb [A szívek ajándéka és a válogatott csodák
könyve]. (MURIB), (TUHFAT)
56 A mohamedán szerz" és munkáinak bemutatása: BOLSAKOV, O. G.: Abu-Hámid al-Garnáti
és m!vei. IN: Abu-Hámid al-Garnáti utazása, 11-28.
57 MURIB: 43-44.
58 Uo. 45.
59 Uo. 45, 47-49. TUHFAT: 87-88.
60 TUHFAT: 81.
61 Uo. 85.
62 MONGAJT: 111-120. A Júrá kifejezéshez még érdemes idézni Czeglédy Károly értékelését:
A Jugra név tehát kifogástalan képzés, és jelentése vogulság-osztjákság. Czeglédy Károly: Jegyzetek a
magyar kiadáshoz. MONGAJT: 186.
63 Uo. 166. O. G. Bolsakov: Jegyzetek a Tuhfat al-albábhoz.
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Abu-Hámid al-Garnáti két alkalommal járt a Kijevi Rusz területén is.64 Ehhez képest nem sok információt hagyott ránk a keleti szlávokról. Az általunk
vizsgált kérdéskörr"l lényegében csak az alábbiakat közölte: Ha egy köztük él"
muszlim kereskedni kezd egy szlávval, és az nem tud fizetni, akkor eladják "t magát, a
gyerekeit és a házát, s megadják az illet" keresked"nek az adósságot.65 A híradás csak
arra utal, hogy a Kijevi Ruszban védték a mohamedán keresked"k érdekeit, de
konkrétan nem utal sem Szuzdalra, sem pedig a bolgárokra.
Abú-Hámid al-Garnáti leírása csak vázlatos képet fest a volgai bolgár kereskedelemr"l. Már a 10. századi arab geográfus és utazó, al-Mukaddaszi megnevezte a fentiek jó részét, és további bolgár exportcikkeket is említett: pl. nyest- és
rókaprémet, kecskeb"rt, viaszt, nagy halakat, sapkákat, hódpézsmát, bagariab"rt, mézet, páncélingeket, szláv rabszolgákat, juhokat és szarvasmarhákat.66
A bolgárok kereskedelmének átfogó értékeléséért érdemes R. G.
Fahrutgyinovhoz fordulni. Fahrutgyinov szerint a Volgai Bulgária két irányban
folytatott nemzetközi kereskedelmet: nagy prémügyleteket bonyolított Északkal,
onnan értékes sz"rmeárut kapott, amelyre nagy volt a kereslet keleten; ill. pénzzel
való kereskedelmet a fejlett országokkal, miközben tranzitközpont maradt a Nyugat és a Kelet között. Összességében azoknak a népeknek és országoknak a felsorolása, amelyekkel gazdasági kapcsolatban állt, változatos és földrajzi szempontból
kiterjedt. Ezek Észak népei, a baskírok, a Kijevi Rusz, az utóbbin keresztül a Baltikum és a skandináv országok, valamint Bizánc, a Kazár Birodalom, az ÉszakKaukázus, Közép-Ázsia, az Arab Kalifátus, Perzsia és India.67
A Volgai Bulgária városai
A volgai bolgárok nagyobb településeivel kapcsolatos polémia a mai napig
sem zárult le. Az alábbiakban csak a témánkkal kapcsolatos kérdéseket érintjük. A magyar kutatók közül az utóbbi években Zimonyi István több tanulmányt is szentelt a Volgai Bulgária történetének.68 # a középkori orosz forrásokban a bolgár városok közül Velikij gorod, Brjahimov, Torcseszk (Tor4esk) és
Osel (Oel) nevét találta.69 A magunk részér"l ezekhez még hozzátennénk
BOLSAKOV: 14-15.
MURIB: 53-54.
66 A Muhammad ibn Ahmad Samsz al-Din al-Mukaddaszi által említett exportcikkek felsorolása: A. Ja. GARKAVI: Szkazanyija muszulmanszkih piszatyelej o szlavjanah i ruszah (sz VII veka do konca
X veka). Sz-Pb., 1870. 282.
67 FAHRUTGYINOV: 41.
68 ZIMONYI István: The Volga Bulghars between wind and water (.220-.236). Acta Orientalia
Academiae Scientiarum Hungaricae. Tomus XLVI (2-3). 1992/1993. 347-355. ZIMONYI István:
Volgai bolgárok és a volgai út. IN: PITI Ferenc (szerk.): Magyaroknak eleir"l. Ünnepi tanulmányok a hatvan esztend"s Makk Ferenc tiszteletére. Szegedi Középkorász M!hely, Szeged,
2000. 695-702. ZIMONYI István: The Towns of the Volga Bulghars in the Sources (.0-.3th
Century). IN: Szrednyevekovaja Kazany: voznyiknovenyije i razvityije. Matyeriali Mezsdunarodnoj
konferencii. Kazany, 1-3 ijunyja 1999 goda. Redkollegija: F. S. Huzin i dr. Kazany, 2000. 134140. (ZIMONYI 2000).
69 ZIMONYI (2000): 134.
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Tuhcsin gorodokot,70 bár az utóbbi a neve alapján valószín!leg nem tartozott a
legnagyobb települések közé. Sajnos az orosz krónikások vagy nem ismerték a
bolgár-török földrajzi neveket, vagy a bevett gyakorlatnak megfelel"en (?) a
szláv variánsukat adták meg. A fenti elnevezések közül is csak Osel képez kivételt. A többi azonosításra szorul.
Velikij gorodot (a Nagy várost) V. A. Kucskin Biljarként, R. G. Fahrutgyinov
pedig Buljarként említi.71 A település ott jött létre, ahol a Biljarka folyó KisCseremsanba ömlik.72 Az 1164. évi események ismertetése során említett
Brjahimov pontos helyének megállapítása viszont lehetetlen vállalkozásnak t!nik.
F" forrásunk, a Lavrentyij-évkönyv csak arról tudósít, hogy az oroszok elfoglalták.
A Nyikon-évkönyv ellenben azt tartalmazza, hogy a Káma mellett helyezkedett
el.73 A Volgai Bulgária történetének 19. századi kutatója, Sz. M. Spilevszkij
Brjahimovot Bulgar városával azonosította.74 (Nem tévesztend" össze Buljarral.) V.
A. Kucskin csaknem egy évszázaddal kés"bb megjelent tanulmányában nem fogadta el ezt az álláspontot. Úgy vélte, hogy a település helye pontosan nem ismert,
az viszont világos, hogy a hadi események a Káma alsó folyásának vidékén játszódtak.75 Bulgar pedig nem ott helyezkedett el, hanem a Volga bal partjának közelében, a Káma volgai torkolatától délre. Zimonyi István is kizárta, hogy a két név
ugyanazt a várost jelöli.76 Sz. M. Spilevszkij koncepciójának azonban akadtak hívei
is. A 20. század els" felében V. F. Szmolin támogatta, s az utóbbi bizonyítékai R. G.
Fahrutgyinovot teljesen meggy"zték.77 Néhány évvel ezel"tt megjelent munkájában R. Barijev Brjahimovot szintén Bulgarral azonosította.78
Torcseszk pontos helyét sem tudjuk megadni. Elképzelhet", hogy a Káma folyótól délre helyezkedett el.79 Oselt V. A. Kucskin  Ny. F. Kalinyin és A. H. Halikov
nyomán  a Volga jobb partjától 9 kilométerre, a Kilna folyó szvijagai torkolatához
helyezte.80 Ugyan" Tuhcsin gorodokot az ún. Kuralovo gorogyiscsével kapcsolta
össze. Az utóbbi Szpasszk városának közelében, Kuralovo faluban található.81
Tuhcsin gorodok az 1183. évi hadjárat ismertetésénél szerepel: PSZRL: T. I. 389.
KUCSKIN (1975): 37, 40. R. G. FAHRUTGYINOV: 62, 97. (A város helyi török nevér"l tanúskodik az írásos forrásokban és a folklórban fennmaradt Biler elnevezés. Ez a mai tatár kiejtés szerint módosult szó. Orosz átírásban Buljar, Bular, Bjular, néha Bolar. A Biljar a város módosult neve,
s a változásban az orosz kiejtés játszott szerepet: FAHRUTGYINOV: 95. 97.
72 KUCSKIN (1975): 37.
73 PSZRL. T. IX. M. 1965. 230.
74 SPILEVSZKIJ, Sz. M.: Drevnyije goroda i drugije bulgaro-tatarszkije pamjatnyiki v Kazanszkoj
gubernyii. Kazany, 1877. 118-124.
75 KUCSKIN (1975): 37.
76 ZIMONYI (2000): 137-138.
77 SZMOLIN, V. F.: Bolgarszkij gorod Brjahimov. Izvesztyija Obscsesztva arheologii, isztorii i
etnografii (pri Kazanszkom unyiverszityetye). T. XXXIII. vip. 1. Kazany, 1925.
FAHRUTGYINOV: 61.
78 BARIJEV: 86.
79 KUCSKIN (1975): 41.
80 KUCSKIN (1975): 42.
81 KUCSKIN (1975): 40. A település helyzetét V. A. Kucskin A. P. Szmirnovra és részben Sz. M.
Spilevszkijre támaszkodva adta meg. (Kuralovo falu a legújabb térképeken a Kujbisevi víztároló
partján található. Szpasszk azonosítása problematikus.)
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A fentieken kívül olyan bolgár települések is voltak, amelyek neve a muzulmán földrajzi irodalomban maradt fenn. Közülük számunkra Bulgar
(Bolgar) városa fontos. Elnevezése (Bolgari Velikije) orosz forrásban csak a 14.
században jelent meg.82 Teljesen meglep", hogy korábban az orosz krónikások
nem jegyeztek fel róla használható információt. Pedig  mint ismeretes 
Bulgar a Baltikum és a mohamedán világ között folytatott kereskedelemben
összeköt" kapcsot jelentett, s ennek útvonala részben a Szuzdali Fejedelemségen keresztül vezetett. Ráadásul a 1213. században az óorosz csapatok többször eljutottak a Volgai Bulgária területére. Azt gondolnánk, hogy a már említett Abu-Hámid al-Garnáti, aki személyesen is járt a városban sok hasznos információval szolgál. Ehhez képest a Muribban azt írta, hogy Bulgar is nagy város, az egész feny"fából épült, a falai pedig tölgyfából. A falon kívül nagyszámú egyéb
nép él. A város már kívül esik a hetedik égövön [ ] A Bulgar szó tudós férfit jelent
[ ] Bulgar városa fennhatóságot gyakorol egy Viszú nev! terület fölött, amelynek lakosai adóznak nekik.83 A Tuhfatban még az áll, hogy Bulgar városa az iszlám birodalmának északi végén fekszik, Szadzsszínt"l negyvennapi járóföldnyire délre.84
Ezen kívül a szerz"nél még találunk adatokat, de al-Garnáti Bulgarról festett
képe bizony elég vázlatosra sikerült.
Számunkra azért lenne fontos Bulgarról (Bolgarról) egy igazán megbízható és részletes írott forrás, mert annak segítségével állást tudnánk foglalni
a bolgárok f"városáról szóló vitában. Ennek hiányában viszont inkább a három álláspontot ismertetjük. Az els"t még Sz. M. Spilevszkij dolgozta ki a
19. században. A lényege az alábbiakban foglalható össze: a 10-12. században Bulgar volt az els" számú központ, de a 12. század második felében a
Vlagyimirszuzdali Fejedelemség többször is megtámadta a bolgárokat. A
veszély miatt Biljar lett a f"város.85 Ezzel a koncepcióval találkozunk a
szovjet korszak 1953-ban kiadott szintézisében is.86 A. P. Szmirnov szintén a
fenti álláspontot képviselte.87 Így vélekedett A. L. Mongajt is al-Garnáti
m!veihez írt kommentárjában,88 valamint R. G. Fahrutgyinov széles körben
ismert, 1984-ben megjelent m!vében.89
A második álláspont kialakítása az egykori Biljar területén folytatott ásatások vezet"jének, A. H. Halikovnak a nevéhez f!z"dik. # azt tapasztalta, hogy
Biljar 25-ször nagyobb volt Bulgarnál, ill. a Volgai Bulgária régészeti anyagának egynegyede Biljarban és környékén, egy 50 kilométer átmér"j! területen
helyezkedik el. Ezért 1970-es évekre arra a következtetésre jutott, hogy Biljar
FAHRUTGYINOV: 60.
MURIB: 42, 44-45.
84 TUHFAT: 87. (Szadzsszín valószín!leg Szakszin városa a Volga torkolatvidékén.)
85 SPILEVSZKIJ: 124-126.
86 Ocserki isztorii SZSZSZR. Csaszty I. M., 1953. 723.
87 SZMIRNOV, A. P.: O sztolice goszudarsztva volzsszkih bulgar. Szovjetszkaja arheologija,
1971/1. 98-102.
88 MONGAJT: 112. (A kötet orosz nyelven 1971-ben jelent meg, több mint egy évtizeddel el"zte
meg a magyar kiadást.)
89 FAHRUTGYINOV: 46-62. 91. 93-97.
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nemcsak a 1213. században, hanem már a 10. század els" felében történt alapításától a volgai bolgárok f"városa volt.90
A harmadik álláspont Zimonyi István nevéhez f!z"dik, és csak a 1012.
századi helyzet értékelésében tér el az el"z" kett"t"l. Koncepciója kialakítása
során Zimonyi István Róna-Tas András és Ligeti Lajos megállapításaira is támaszkodhatott. Róna-Tas András már az 1970-es években valószín!nek tartotta, hogy a két bolgár f"város (Biler és Bulgar) neve voltaképpen azonos. Megállapította, hogy a biler alak egy korábbi buljar alakra megy vissza, s a buljar és
bulgar alakokat egymás mellett mindenütt megfigyelhetjük, ahol bolgárokról
említés történik.91 Ligeti Lajos szerint a Bulgar törzsnévben a következ" változások történtek: Bulgar > Bular > Bilar > Biler.92 Zimonyi István álláspontja az
alábbiakban foglalható össze: a köztörök nyelvben az országot Bulgarnak, a
bolgár-törökben pedig Bularnak és Bilernek nevezték, és egyidej!leg két város
viselte ugyanazt a dupla nevet: Bulgar, Biler. Ez lehetett a külföldi szerz"k félreértéseinek a forrása. Nem csoda, hogy a muzulmán írók meglehet"sen bizonytalan elképzeléssel rendelkeztek Bulgar pontos helyér"l. Bonyolítja a dolgot, hogy az uralkodói udvar rendszeres vándorlása a középkorban bevett
gyakorlat volt. Valószín!nek t!nik, hogy a volgai bolgárok uralkodói is több
helyen tartózkodtak, s más városok mellett Bolgari és Biljarszk (Bulgar és Biler)
a legjelent"sebb uralkodói város (központ) lehetett. A régészeti feltárás szerint
a 1013. században létezett egy város Bolgari falu szomszédságában és egy óriási méret! város Biljarszk falu közelében. Az el"bbi a köztörök, az utóbbi a
bolgár-török alakot "rizte meg. Jelenlegi tudásunk szerint nem lehet meghatározni, hogy közülük melyik volt a birodalom f"városa a 10-12. században. A
12. század közepét"l a mongol hódításig a Velikij gorod (Nagy város) terminus
Biljarszkra (Bilerre) vonatkozott.93


*



A mongol invázió el"tti szuzdali-bolgár konfliktusok értékelése els"sorban
topográfiai szempontból problematikus. Mivel sem az óorosz krónikások, sem
a mohamedán szerz"k nem hagytak ránk pontos adatokat a Volgai Bulgária
településeir"l, nem árt az óvatosság a szláv támadók által elért eredmények
számbavétele kapcsán. (A Szuzdali Fejedelemség városai, ill. adminisztratív
központjai ellen intézett bolgár rajtaütések mérlege az óorosz évkönyvek alapján könnyebben elkészíthet".) A szuzdaliak 1120 és 1220 között támadták a
volgai bolgárok országát. Eget renget" sikereket egyetlen alkalommal sem értek el. Általában kisebb településeket foglaltak el, és foglyokat ejtettek. TöbbHALIKOV, A. H.: O sztolice domongolszkoj Bulgarii. Szovjetszkaja arheologija, 1973/1. 83-89.
RÓNA-TAS: 149.
92 LIGETI Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás el"tt és az Árpád-korban. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1986. 280.
93 ZIMONYI (2000): 137-138. (Zimonyi István koncepciójának ismertetésénél a zárójelben szerepl" szavak e sorok szerz"jének az értelmezést megkönnyít" megjegyzései.)
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ször is el"fordult, hogy kénytelenek voltak visszavonulni az ellentámadást indító bolgárok el"l. Még az Andrej fejedelem által személyesen vezetett 1164.
évi és a Vszevolod nagyfejedelem közvetlen irányítása alatt 1183-ban lebonyolított hadjárat alatt sem sikerült a két legfontosabb bolgár várost (Bulgart és
Bilert) bevenni. Egyes történészek ugyan feltételezik, hogy az 1164-ben elfoglalt
Brjahimov Bulgarral azonos, ám ez az elképzelés vitatott. Az egyetlen azonosítható bolgár várost, Oselt Szvjatoszlav fejedelem perzselte fel és rabolta ki.
Osel azonban egyrészt a Volgától nyugatra, tehát a támadók által viszonylag
könnyen megközelíthet" helyen épült, másrészt nem tartozott a legnagyobb
bolgár városok közé.
A bolgárok még 1219-ben is képesek voltak arra, hogy Usztyugot elfoglalják, bár ennek a településnek a jelent"sége is messze elmaradt a számottev"
vlagyimirszuzdali központokétól. Ráadásul az oroszok 1220-ban megtorolták
a rajtuk esett sérelmet. 1220 után viszont a két fél inkább csak a mordvinok fölött gyakorolt befolyás kiterjesztéséért viaskodott. Jurij nagyfejedelem ugyan
1221-ben megalapította Nyizsnyij Novgorodot, tehát keletebbre tolta ki a Vlagyimir-Szuzdal által közvetlenül ellen"rzött területek határát, de er"viszonyokat alapvet"en ez a lépés sem módosította. Nyizsnyij Novgorodtól ui. még legalább 300 kilométert kellett a Volgán megtenni a bolgár településterület nyugati határának eléréséhez. Összegzésként tehát megállapítható, hogy a Szuzdali
Fejedelemség és a Volgai Bulgária között a 12. században és a 13. század általunk vizsgált évtizedeiben er"egyensúly állt fenn.
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Maruzsa Zoltán

A meg nem valósult területi gyarapodás. Német-magyar diplomáciai
tárgyalások Magyarország terjeszkedésér!l a Keleti-Kárpátokon túl
"94"-42 folyamán

M

iként azt Hitler már a Mein Kampfban megjósolta, a második világháború folyamán a keleti front mögötti, német megszállás alá
került területeken elkezd!dött az új germán élettér kialakítása.
Err!l számos távlati elképzelés látott napvilágot, melyek közül a Generalplan
Ost1 a legismertebb: ezen 1942 májusában elfogadott dokumentum értelmében
a Baltikum, a Krím-félsziget, valamint Ukrajna és Fehéroroszország jelent!s részeit a Német Birodalomhoz kell csatolni.2 A Szovjetunió elleni támadás megindítása utáni hónapokban azonban nem létezett olyan egységes, rövid távú
terv, mely a majdan germanizálandó területek politikai újjászervezését t"zte
volna ki céljául (az elhúzódó háború miatt ennek nem is volt realitása, a katonai igazgatás fenntartása szükséges maradt). Így bár sejteni lehetett, hogy Berlinnek nem célja egy csatlós szláv állam létrehozása a kommunizmus uralma alól
felszabadított régióban, mégis elterjedtek egy, a Német Birodalommal szövetséges ukrán állam létrehozataláról szóló hírek. Önálló állam helyett végül csak
a Reichskomissariat Ukraine jött létre, a magyar diplomácia azonban ezt a folyamatot is aggodalommal figyelte, hiszen Kárpátalja ruszin/ukrán többség"
lakossága miatt ezen terület elvesztését!l tartott. A félelem messzemen!en indokolt volt, hiszen Hitler  távlati terveinek megfelel!en  már 1939-ben is kacérkodott egy, a németekkel szövetséges ukrán államocska létrehozásával a
Kárpátokon belül, mely vonzer!t gyakorolhatott volna a Lengyelországban és
a Szovjetunióban él! ukránokra, továbbá fontos kiindulópontja lehetett volna
az ekkor már eltervezett Lengyelország elleni német hadm"veleteknek, ezt
azonban Magyarország Kárpátalja katonai megszállásával (1939. március)
megakadályozta, de a fenyegetettség megmaradt.3
A kérdés ezt követ!en - átmenetileg - lekerült a napirendr!l, Lengyelország
elfoglalása után sem a Szovjetunió, sem Németország nem tett olyan lépéseket,
amelyek veszélyeztették volna a Kárpátalja feletti magyar ellen!rzést. A térségben 1939-1941 között közvetlen határ jött létre Magyarország és a Szovjetunió között. A helyzet azonban megváltozott, amikor Németország 1941. június 22-én megtámadta a Szovjetuniót és hamarosan elfoglalta a Magyarországgal határos galíciai régiót, melyet Lemberg központtal átmenetileg a Lengyel
F!kormányzóság igazgatása alá vontak, további sorsa azonban német gy!zelem esetén nem volt ismert. A versenyfutás Közép-Európa államai között a néme1 EICHHOLTZ, Dietrich: Generalplan Ost zur Versklavung Osteuropäischer Völker. Utopie.
H167. 2004. September. 800-808.
2 ORMOS Mária: Németország története a 20. században. Rubicon, Budapest, 2008. 269.
3 GERGELY Jen!  IZSÁK Lajos: A huszadik század története. Pannonica, Budapest, 2000. 101-102.
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tek kegyeiért Magyarországot is a háborúba sodorta és további engedményekre
kényszerítette.4 Amikor aztán 1941 végén a magyar diplomácia tudomást szerzett
arról, hogy Berlin tervez valamit az elfoglalt területek átszervezésével kapcsolatosan, külpolitikai akcióba kezdett: Horthy Hitlernél 1941. szeptember elején tett látogatása alkalmával kezdeményezte a német vezetésnél, hogy  miként Románia is
 területeket kapjon az 1939-1941 között szovjet megszállás alatt lév! galíciai térségben. A határkiigazítás tervezetét szeptember 10-én Szombathelyi Ferenc vezérkari f!nök terjesztette Alfred Jodl vezérezredes elé.5 A német fél megtárgyalta a
magyar kérést, és mivel 1942 januárjában egyébként is tárgyalásokra került sor
Magyarország intenzívebb katonai szerepvállalásáról,6 melyek végül többek között
a 2. magyar hadsereg frontra szállítását eredményezték, a kölcsönös ajánlatok és
kérések között ez a téma is szerepet kaphatott, és személyesen Adolf Hitler Budapest számára pozitív döntést hozott az ügyben.
Tanulmányom célja, hogy bemutassam az ezen határkorrekcióval kapcsolatosan a berlini Külügyi Hivatal Politikai Levéltárában (Auswärtiges Amt, Politisches
Archiv) fellelhet! iratokat, melyeket a magyar történetírás teljes részletességgel
még nem mutatott be, bár maga a határkorrekciós igény léte Juhász Gyula Magyarország külpolitikája "9"9-"945 cím"  már idézett  könyvéb!l ismert.7
A kérdéses határmódosítással kapcsolatos els! német anyag a Birodalmi
Biztonsági F!hivatal egy jelentése a Véder! F!parancsnokság részére.8 A levél
szerint Lembergb!l azt a jelentést kapták, hogy a helyi szóbeszéd szerint a Magyarországgal határos részeket a Dnyeszterig Magyarországhoz csatolják.
Tatarow polgármestere, az ukrán Prokopuw szerint a magyar katonák egyes
lakosoknál már elkezdték az ingóságok és ingatlanok összeírását. A hírnek a
lengyelek és a zsidók örülnek, az ukránok körében azonban nagy a nyugtalanság. Sok ukrán azt tervezi, hogy a terv megvalósulása esetén a német megszállási zónába (azaz északabbra) költözik. A levél írója kéri a jelentés tudomásul
vételét és tájékoztatást az esetleges fejleményekr!l.
Az esetleges válasznak a Politikai Levéltárban nincs nyoma, az értesülés helytállóságát azonban igazolja, hogy 1942. április 14-én a Külügyi Hivatal egy összeállítást készített a Magyarország részére átadandó területr!l.9 A dokumentumból
megtudhatjuk: egy térképvázlat alapján kiszámolták, hogy a Magyarországhoz kerül! terület nagysága nagyjából 3.250 km2. A területen él! lakosság száma 1921ben nagyjából 37.000 f! volt, ami a Lengyelországban szokásos népességszaporuPRITZ Pál: Magyar külpolitika "94"-"945. Századok Füzetek 2. 2009. 49-61.
JUHÁSZ Gyula: Magyarország külpolitikája "9"9-"945. Kossuth, Budapest, 1988. 273.
6 ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, Budapest, 2001. 255-257.
7 JUHÁSZ Gyula: Magyarország külpolitikája "9"9-"945. Kossuth, Budapest, 1988.
8 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Altes Amt R 105.157. 1942. március 17.
Gez. Dr. Jonak 1942. március 17-én kelt levele Hd. v. Herrn Oberst v. Bentivegni részére. Iktatószáma: IV D 3 a  1299 /42. Címe: Hírek a Galíciai Körzet egyes határmenti részeinek Magyarországhoz
való csatolásáról
9 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Altes Amt R 105.157 A feljegyzést Dr. Flügge készítette LR. Graf Hohenthal részére, iktatószáma: POL IV. 6534 g/41. Címe: Feljegyzés azon területr!l, mely a F!kormányzóság f!hadiszállásán folytatott megbeszélés értelmében Magyarországhoz kerül.
4
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lattal számolva 1941-re nagyjából 50.000 f! lehet, az 1931-es lengyel népszámlálási
adatok ugyanis ezen településekre és településrészekre nem állnak rendelkezésre.
(A dokumentum szerinti nemzetiségi megoszlást az alábbi táblázat mutatja)
A feljegyzés készít!je kiemelte, hogy az ukrán és a zsidó elem valamivel magasabb arányban van jelen, mint a nemzetiségi statisztikák szerint. A feljegyzés megállapítja továbbá, hogy magyarok egyáltalán nem élnek a területen, mely sosem
tartozott Magyarországhoz. A feljegyzést feltételezhet!en egy  április 15-én  Berlinben tartott értekezletre készítették.10
Nemzetiségi megoszlás
Ezen ülés emlékeztet!je nem ismert,
kárpátukrán
38.000 f! 80%
lengyel
7.500
"5%
azonban alighanem az itt egyeztetettek
zsidó
".500
3%
alapján készült az az 1942. április 20-i
vallási megoszlás
keltezés" szóbeli jegyzék, melyet a magyar
görögkatolikus
42.000
86%
királyi követségnek adtak át.11 A dokumenrómai katolikus
3.300
5%
zsidó vallású
3.400
7%
tum a magyar királyi követség 1941. december
4-én átadott szóbeli jegyzékére (Nr-993 / B
941) hivatkozva a Kárpátokban futó határ kiigazításával kapcsolatosan a következ! tájékoztatást adja: a német fél egy magyar-német vegyes bizottság felállítását
javasolja, mely még a szerz!déskötés el!tt megalakulna, megállapítaná ügyrendjét
és bejárná a kérdéses területet, hogy a helyi viszonyok ismeretében fogalmazhatna
meg javaslatot a mindenki számára elfogadható új határvonalra. Az el!zetes bejárásra azért van szükség, mert amint az 1:200.000 méretarányos térképen is látszik,
egy úttalan és kevéssé ismert területr!l van szó. A német kormány ezen túl fontosnak tartja, hogy a területi változásról szóló szerz!dést egy sor további egyezménynyel egészítsék ki, különösen a határ!rizet, továbbá az erdészeti-, fa- és vízgazdálkodási területen. Ezen kérdések egyeztetése is a vegyes bizottság feladata lenne. A
német fél javasolja, hogy a bizottság els! ülése Berlinben legyen, majd a magyar
félt!l miel!bbi választ kér.
A dokumentum kapcsán fontos kiemelni, hogy ennek alapján ismerjük a határkorrekcióra vonatkozó magyar kérés átadásának id!pontját; maga a dokumentum sajnos nem volt megtalálható a vizsgált iratok között.
A jegyzék átadását követ!en, május 29-én egy összefoglaló feljegyzés is készült bels! használatra.12 Ez bizonyítja, hogy a berlini magyar követnek április
10 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Altes Amt R 105.158 Jelzete: E310876. Az ülésen a jelenléti
ív szerint a F!kormányzóság részér!l: SS Gruppenführer Waechter, a Galíciai Körzet kormányzója,
Oberlandforstmeister Eissfeld, az erdészeti f!osztály vezet!je, ORR Dr. Schepers, a területrendészeti hivatal
vezet!je, a f!kormányzó külügyi hivatalának képviseletében von Wühlisch követ; a Birodalmi Belügyminisztériumból a VI. (Reichsgrenze) Osztály képviseletében Dr. Conrad miniszteri tanácsos, az I. (St. S.
Stuckart) Osztály részér!l Dr. Klas miniszteri tanácsos; a Wehrmacht F!parancsnoksága (Abteilung
Ausland) részérúl Ernst Loebisch; a Birodalmi Pénzügyminisztérium részér!l (Zollgrenzschutz) ORR Dr.
Eulitz; a Reichsführer SS (Grenzsicherungsfragen) részér!l ORR Dr. Kroening vettek részt.
11 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Altes Amt R 105.158 Iktatószáma: Pol IV. (Grenz)
1435 I. Jelzete: E310875.
12 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Altes Amt R 105.157 Iktatószáma: POL IV. 2078
g. A feljegyzést VLR v. Kamphoevener és LR. Graf Hohenthal neve jegyzi. Címe: A Kárpátok-határ
Magyarország és a F!kormányzóság között
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21-én átadták az imént ismertetett jegyzéket, amiben a német fél azt javasolta,
hogy a határ pontos kijelölésére állítsanak fel egy német-magyar vegyes bizottságot. A dokumentum szerint az érdekelt német felek elengedhetetlennek tekintették a megegyezést a katonai szempontból nélkülözhetetlen faszállítás tekintetében, továbbá a jöv!beni árvizek elkerülése érdekében el!zetes megegyezésre törekedtek a magyar féllel az árvízvédelmi szempontból fontos fakitermelési és erdészeti szabályokról.13 Ezen túl az új határvonal kapcsán felmerül!
komoly !rzési problémákra is szeretnék felhívni a figyelmet, hiszen a korábbi
erd!mentes, jól átlátható, mindössze 4 átjáróval rendelkez! hágók helyett a jöv!ben számtalan vízfolyással, erd!ségekkel és természeti akadályokkal tagolt
határ, és csaknem 60 határátkel! jön majd létre.
A bels! jelentés megállapítja, hogy a magyar fél eddig nem válaszolt a jegyzékre, aminek Berlin nagyon örül: még a szovjet megszállás idejéb!l (1939-41)
rengeteg kivágott fa található a térségben, aminek az átadást megel!z! elszállítására a Wehrmacht komoly kapacitásokat mozgósított.
A jelentés megállapítja, hogy a magyar fél a határmódosítási kérését katonai
indokokkal támasztotta alá. A jelentést készít!k véleménye szerint a háttérben
az állhat, hogy a magyar fél tart egy esetlegesen a Szovjetunió legy!zése esetén
létrehozandó ukrán államtól, mely igényt jelenthetne be Kárpátaljára, ezért a
magyar fél a hegygerincnél katonailag jobban védhet! pozíciók megszerzésére
törekszik a térségben. A magyar fél ezen szándéka tudatosan szakít a Szent István-i határok helyreállításának hagyományos törekvésével, és sem topográfiai,
sem demográfiai adatokkal nem támasztható alá. A jelentés megjegyzi továbbá,
hogy az ügyben a további id!húzás a német fél érdeke.
Érdekes módon a dokumentumnak egy, a második oldalon eltér! szövegezés" példánya is fellelhet!.14 Ebb!l megtudhatjuk, hogy a magyar kormánnyal
a tárgyalások június közepén kezd!dnek. A magyar delegáció vezet!je
Medvey szolgálaton kívüli altábornagy, német részr!l pedig von
Kamphoevener vezeti a delegációt. Ezen második dokumentum még egy érdekes információt tartalmaz: összeállítója szerint miután Hitler eldöntötte, hogy a
határsávot megkapja Magyarország, a F!kormányzóság megpróbálta ennek
végrehajtását megakadályozni, a Külügyi Hivatal azonban közbelépett és a
Führer kívánságának megfelel!en járt el. Abban azonban mind a Külügyi Hivatal, mind a F!kormányzóság képvisel!i egyetértettek, hogy az id!t húzni
kell, els!sorban azért, hogy a F!kormányzóság az ott található hatalmas menynyiség"  még a szovjetek által kitermelt  fát elszállíttathassa.
Az id!húzásban a magyar fél volt a németek legnagyobb segítségére: az április
21-én átvett jegyzékre csak június 1-jén érkezett visszajelzés Mészáros követségi
titkártól, aki telefonon hívta fel a Külügyi Hivatalt.15 A magyar követség szerint a
13 A háború kell!s közepén a németek ezen precíz, stratégiai gondolkozásmódja egyedi és kifejezetten jellemz! egészen 1944 végéig; a biztos vereség tudatában akkor megroppan.
14 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Altes Amt R 105.158 Jelzet: E310878.
15 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Altes Amt R 105.158. A POL XII. Osztály 1942.
június 1-jén kelt - olvashatatlan aláírású - feljegyzése. Jelzete: E 310879
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magyar delegáció Medvey szolgálaton kívüli altábornagy vezetésével készen áll a
tárgyalásokra. Mészáros azt is jelezte, hogy Magyarországon azt remélték, hogy a
Zágrábban tárgyaló német delegáció Németországba hazafelé menet megáll Budapesten, és ott tudnak tárgyalni.16 A feljegyzés szerint Mészáros ezt követ!en az
után érdekl!dött, hogy mikor kerülhetne sor a tárgyalásokra.
Az események ezt követ!en felgyorsultak: von Kaemphoevener 1942. június 3-án kelt titkos min!sítés" feljegyzésében a magyar delegáció összetételér!l és a tárgyalások id!pontjáról adott tájékoztatást.17 A magyar tárgyaló
delegáció tagjai: Medvey szolgálaton kívüli altábornagy, Rédey alezredes,
Boditzky !rnagy, valamint Mészáros követségi titkár. A feljegyzés szerint a
magyar küldöttség június 7-én, vasárnap 8.54-kor érkezik a Friedrichstrasse
vasútállomásra, ahol fogadják !ket. Az els! ülésre ezt követ!en június 8-án,
hétf!n 10 órakor, az utolsóra legkés!bb 13-án szombaton este kerül sor. A
tárgyalások helyszíne a Wilhelmsstr. 76. 109b el!adó. A német fél tárgyalója
feljegyzésében protokoll-eligazítást is kért az üdvözléshez, fogadáshoz. (A
válasznak nincs nyoma).
A magyar delegáció alighanem rendben megérkezett és a tárgyalások hétf!n elkezd!dtek, majd június 10-én, szerdán folytatódtak. A szerdai napon a
tárgyalásokat követ!en von Kaemphoevener titkos és sürg!s min!sítés" jelentést készített az egyeztetések állásáról.18 A német tárgyaló rögzítette, hogy a
tárgyalások folyamán egyre er!södik benne az a meggy!z!dés, hogy a magyar
fél csakis katonai okokból, egy, a határai mentén létrejöv! szláv birodalomtól
való félelmében kérte a határkorrekciót. A német fél ezzel kapcsolatosan kizárólag gazdasági észrevételekkel élt, melyek a vízgazdálkodás és az erdészet területén Németország érdekeit szolgálják. A magyar delegációt szemmel láthatóan meglepte a német anyagok megismerése, többször hangoztatták, hogy
nem is voltak tisztában az általuk szegénynek és szinte lakatlannak gondolt terület ilyen mérték" gazdasági jelent!ségével, továbbá azt is jelezték, hogy a területi igény iránti elkötelezettségük is jelent!sen csökkent most, amikor egyértelm"en látják, hogy a jelenlegi határtól északra fekv! terület tartósan német
megszállás alatt marad. A jelentés készít!je kiemelte: Medvey a szerdai megbeszélés végén spontán kijelentette, hogy a hallottakról tájékoztatni fogja Budapestet, de nem lep!dne meg, ha ezen tények ismeretében a magyar fél elképzelésében gyökeres változás állna be a határkorrekcióval kapcsolatosan.
Állítása szerint ebben kulcsfontosságú lenne a bizonyosság arról, hogy a kérdéses terület tartósan német megszállás alatt marad-e, és a jöv!ben nem egy
magyar és egy létrejöv! szláv birodalom közötti határról lesz-e szó. Jelezte,
hogy  természetesen az ügy bizalmas kezelése mellett  nem kaphatnának-e
err!l egy írásos nyilatkozatot.
16 A magyar ötlet egyáltalán nem nyerte el a feljegyzést olvasó diplomata tetszését, hatalmas
kérd!jelet írt mellé.
17 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Altes Amt R 105.158. Jelzete: E 310880
18 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Altes Amt R 105.158. Iktatószáma: POL IV. 2217
g., Jelzete: E310884-85

407

Maruzsa Zoltán: A meg nem valósult területi gyarapodás. Német-magyar diplomáciai tárgyalások Magyarország terjeszkedésér!l a Keleti-Kárpátokon túl "94"-42 folyamán

A jelentés fenti megállapítása kulcsfontosságú, hiszen megvilágítja a magyar fél kérésének  a németek által valószín"sített  hátterét, s!t, utasítást kért,
hogy kiadható-e Medvey részére egy a fentieknek megfelel! tartalmú írásos
nyilatkozat. A választ június 12-ig kérte, amikor az utolsó ülésre sor kerül, a
kérést pedig közvetlenül a Birodalmi Belügyminisztériumba, Stuckart államtitkárságához továbbította.
A válasz nem késett sokáig: június 11-én kelt titkos min!sítés" feljegyzésében19 von Kaemphoevener azt jelezte felettesének, hogy Stuckart úrral megbeszélték a tegnapi kérést, akinek nincs kifogása, hogy a magyar fél írásban megkapja: a kérdéses határszakasz tartós német megszállás alatt marad, tehát egy
rendes német-magyar határszakaszról van szó. Stuckart azt is jelezte, hogy ha
lehet, a szövegben ne legyen utalás arról, hogy a határszakasz nem Magyarország és egy létrejöv! szláv birodalom közötti határ lesz, mert bár a magyar fél
diszkréciót ígért, ha benne van az utalás a létrejöv! szláv birodalomra, akkor
azt a magyarok esetleg propagandacélokra használhatják fel az ukránok vagy
más szláv ország (pl. Bulgária) irányában. A magyaroknak adandó válasz tekintetében azonban megoszlottak a vélemények: Hoermann titkos min!sítés",
azonnali jelzés" levelet küldött von Kaemphoevener részére,20 amiben jelezte,
hogy államtitkárával és Stuckarttal is egyeztettek a kérdésben, és azt kérik,
hogy ha lehet, ne kerüljön sor a már említett nyilatkozatra. Ha elkerülhetetlen,
akkor elfogadható a Stuckart által elfogadott megfogalmazás, de kéri úgy tárgyalni Kaemhoevenert, hogy arra ne legyen szükség. Érdekes még a levélben
foglalt figyelmeztetés, miszerint az ügyet úgy kezeljék, hogy a magyarok maguktól lépjenek vissza a kezdeményezésükt!l; a jegyz!könyvet is úgy kell megírni, semmiképpen sem úgy, mintha a német fél lépett volna fel annyi követeléssel, hogy a magyarok ennek hatására, Berlin kedvéért léptek volna vissza.
Ugyancsak a június 10-i ülésen állt el! a magyar fél azzal a kérésével, hogy a Pop
Iván hegyen - a F!kormányzóság területe - lév! meteorológiai állomást használatba
vegyék 4-5 f!s legénységgel. A német fél ebbe minden további nélkül beleegyezett,
Hoermann levélben tájékozatta a F!kormányzóság krakkói Külügyi Hivatalát a
megegyezésr!l.21 A diplomata szerint az ügyben az érdekelt magyar fél majd közvetlenül kapcsolatba lép az illetékes hivatallal Lembergben. A levél leszögezi még,
hogy a meteorológiai állomás létesítése egy a háború idejére szóló katonai lépés, és a
további, a határkorrekcióval kapcsolatos kérdésekt!l függetlenül valósul meg.
A tárgyalások további menetér!l Hoermann 1942. június 12-én kelt titkos
min!sítés" levele nyújt tájékoztatást,22 melyet a budapesti német követségnek
19 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Altes Amt R 105.158. Iktatószáma: POL IV. 2217
II. Jelzete: E310883.
20 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Altes Amt R 105.158 Iktatószám POL IV. 2217 g.
Ang I u II. Jelzete: E310882.
21 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Altes Amt R 105.158. Iktatószám: POL IV. 2224 g. Dátum
nélkül. Jelzet: E310886. Tárgya: Magyar meteorológiai állomás felállítása az Ivan Pop hegyen a Kárpátok gerincén.
22 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Altes Amt R 105.158. Iktatószám: POL IV. 2235 g.
I. Jelzet: E310888-890.
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küldött el tájékoztató céllal. A tájékoztató ismét áttekinti a tárgyalások el!zményeit: kifejti, hogy véleménye szerint a kezdeményez! egyedül a Honvédelmi
Minisztérium, mely attól fél, hogy Németország a Kárpátoktól északra esetleg
létrehoz egy ukrán államot. Kiemeli, hogy a tisztán katonákból álló magyar delegációval végül nem is esett szó a katonai szempontokról. Ezzel szemben német részr!l számos gazdasági - els!sorban vízgazdálkodási - szempontra kellett felhívni a figyelmet. (A több szempontból is nagyon érdekes német tárgyalási anyag összefoglalója a tanulmány végén mellékelve.) Ezen érvek szemlátomást mély benyomást tettek a magyar félre. Medvey bevallotta, hogy fogalma sem volt arról, hogy a Kárpátok vonulata milyen fontos jelent!séggel bír
Galícia sík részei számára, s nem is gondolta volna, hogy egy szegény, szinte
lakatlan térség milyen gazdasági jelent!séggel bírhat.
Medvey a gazdasági érveket nem kommentálta, mivel a delegációban nem
volt gazdasági szakember, de azt ígérte, hogy az információkat továbbítja a
Honvédelmi Minisztériumnak, ahol ez szerinte megváltoztathatja az eddigi
hozzáállást. A követségnek küldött levél kiemeli, hogy a bizottság ülésén vagy
magánbeszélgetésekben a magyar delegáció tagjaira semmiféle nyomást nem
gyakoroltunk, s!t, hangsúlyoztuk, hogy az egész vegyes bizottság tevékenysége a Führer f!hadiszállásán az új határra vonatkozólag már megszületett döntés eredménye, a német fél kérése csakis a gazdasági szempontok lehetséges
mértékig való figyelembevétele és a német gazdasági érdekeket tükröz! kiegészít! egyezmények miel!bbi megalkotása. Kétséges persze, hogy a nyomásgyakorlás hiányát mennyire kell komolyan vennünk, amikor az el!bb idézett
levélben éppen arra hívták fel a német tárgyaló figyelmét, hogy az emlékeztet!t úgy kell elkészíteni, hogy aszerint a magyarok maguktól léptek vissza. A
levél ugyanakkor rögzíti: Medvey azt mondta a június 10-i ülésen, hogy számára a körülmények alaposabb megismerése után az egész határkorrekció fontossága kérdésessé vált, és szerinte Budapest véleménye is megváltoztatható.
Dönt! lenne azonban a magyar fél számára, ha bizalmasan megtudhatná: mik
a német fél szándékai a Kárpátoktól északra fekv! területtel? Egy tartósan német megszállás alatt álló területr!l van-e szó, vagy egy napon egy szláv birodalom terül majd el ott? Err!l írásos választ kért. A dokumentumból megtudhatjuk, hogy Stuckart és Hoermann álláspontja közül Hoermann véleménye érvényesült: a magyar delegációt úgy tájékoztatták, hogy itt egy rendes birodalmi
határról van szó Magyarország és egy a Német Birodalom által katonailag tartósan megszállt terület között, amiben minden érintett német hatóság egyetért,
ugyanakkor ezt nem adják írásba ilyen szint" tárgyalások közepette, mert a keleti területek sorsáról eddig semmiféle magas szint" német nyilatkozat nem látott még napvilágot. Kizárólag a legfels!bb vezetés hatásköre ilyen nyilvános
és kötelez! érvény" nyilatkozatokat megfogalmazni alkalmas módon és id!ben. Addig is elégedjenek meg a szóbeli közléssel, amit a magyar delegáció el
is fogadott, éppen ezért ez a protokollba sem került bele.
A budapesti követségre küldött levélben Hoermann a követség segítségét is
kérte annak felmérésében, hogy a magyar politikai és katonai szervek részér!l
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a határkorrekció ügyében milyen fejlemények várhatóak, felülvizsgálják-e a határkorrekció szükségességét. Ezen kérést követ!en a levél szerz!je kifejti: ha a
magyar fél megváltoztatja álláspontját, akkor ennek valószín"leg az az oka,
hogy a területi igény túlnyúlik az egykori Szent István-i határokon, ráadásul az
egykori baráti Lengyelország területét érinti, továbbá ronthatja Magyarország
esélyeit esetleges értékesebbnek tekintett, Budapest számára fontosabbnak tartott területek megszerzésére.
A tárgyalások ezt követ!en lezárultak, amint azt a mellékletben közölt 1942.
június 12-én kelt emlékeztet! is rögzíti,23 a magyar delegáció hazautazott. Német források sajnos nem számolnak be arról, hogy Magyarországon milyen viták folytak a német javaslatokról, de azt tudjuk, hogy von Kaemphoevener
1942. augusztus 14-én levelet írt a tárgyalásokban részt vev! valamennyi német
kormányszervnek, és arról tájékoztatta !ket, hogy a magyar kormány augusztus 13-án arról értesítette a német felet,24 hogy a berlini tárgyalásokon megfogalmazott német aggályok miatt a kérésüket a Kárpátokban lév! határ módosítására a háború végéig felfüggesztik. A magyar álláspont megváltozása els!sorban a Kállay-kormány megalakulásának tudható be: az új miniszterelnök és
külügyminiszter pontosan látta, hogy a terület birtokba vétele milyen negatív
következményekkel járna az angolszász hatalmak Magyarországról alkotott
megítélésére nézve, illetve joggal feltételezhette, hogy cserébe a német fél újabb
kéréseket fogalmazna meg Budapest felé.25
A kérdéssel kapcsolatosan a magyar királyi követség a Külügyi Hivatal részére 1942. augusztus 17-i keltezéssel írt levelet.26 Ebben a magyar fél kiemelte:
az 1942. április 22-én kelt POL IV. (Grenz). 1435. I. iktatószámú levélben foglaltak alapján június közepén tartott berlini tanácskozáson a német fél olyan körülményekre hívta fel a figyelmet, melyek a magyar fél javaslatának megfogalmazásakor nem voltak ismertek, és amelyek megnehezítették a terület birtokba vételét. A magyar követség ennek alapján a kormány határozatának
megfelel!en jelzi a német fél részére, hogy ennek figyelembevételével a magyar
fél a háború végéig a terület sorsával kapcsolatos tárgyalások folytatásától és a
terület birtokbavételt!l eltekint. A magyar kormány ugyanakkor fenntartja a
német birodalom vezérének és kancellárjának döntésén nyugvó igényét.
A magyar döntéssel kapcsolatosan 1942. augusztus 21-i keltezéssel von
Erdmannsdorff összefoglaló tájékoztatót készített a birodalmi külügyminiszter
részére.27 Az összefoglaló ismét leírta a tárgyalások már ismertetett okát és körülményeit. Új elem, hogy készít!je kiemelte: a Honvédelmi Minisztérium által
kezdeményezett elképzelésr!l van szó, melyet a magyar politikai döntéshozók,
23 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Altes Amt R 105.158 Hoermann és Medvey feljegyzése. Jelzete: E310891-905.
24 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Altes Amt R 105.158. Jelzet: E310908
25 JUHÁSZ Gyula: Magyarország külpolitikája "9"9-"945. Kossuth, Budapest, 1988. 288-289.
26 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Altes Amt R 105.158. Jelzet: E310909
27 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Altes Amt R 105.158. Iktatószám: POL IV. 3242 g.
II. Jelzet: E310910-11.
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így a követség is a legnagyobb távolságtartással kezelt. Ismét kiemeli továbbá,
hogy a tárgyalások során semmiféle nyomást nem gyakoroltak a magyar félre,
s!t, kifejezetten hangsúlyozták, hogy a tárgyalások egyetlen alapja a Hitler f!hadiszállásán már megszületett döntés. Az összefoglaló lezárásaként készít!je
kiemeli, hogy a tárgyalások elhalasztása a háború végéig megfelel azon kérésnek, amit a galíciai körzet német közigazgatása fogalmazott meg, továbbá a
német hadigazdaság érdekeinek is.
A tárgyalásról készített magyar dokumentumok vizsgálata és elemzése nélkül természetesen nem lenne helyes messzemen! következtetéseket levonni
arról, hogy a magyar fél valójában miért kezdeményezte a határmódosítást és
azután miért lépett vissza, úgy vélem azonban, hogy a német Külügyi Hivatal
bels! felhasználásra készített anyagai nem jártak messze az igazságtól. A magyar felet valóban a többségében ukrán lakosságú terület esetleges elvesztését!l való félelem és a Kárpátok el!tere katonai meger!sítésének igénye motiválta. Amikor azonban Budapest szembesült azzal, hogy a német fél  mely a területet nagyhatalom létére minden különösebb gond nélkül a legfels!bb szinten
hozott döntéssel átengedte Magyarországnak  komoly befektetéseket igényl!
munkát vár a térségben a magyar félt!l, aggályait pedig csökkentette az ukrán
állam megalakításának elmaradása, inkább visszakozott, igaz, a háborúban való gy!zelem esetére fenntartotta Magyarország jogát a területre. 1945-ben
azonban ez a jog már semmit sem ért.
Melléklet
A tárgyalások végén készített emlékeztet! összefoglalója28
Medvey szolgálaton kívüli altábornagy vezetésével 1942. június 7-én érkezett meg a magyar tárgyalódelegáció a Birodalmi Kormány meghívására Berlinbe. 8-án délel!tt sz"k körben, délután tágabb körben kerültek megvitatásra a
tisztázandó kérdések.
A magyar fél kijelentette, hogy célja a német tárgyaló féllel együtt azon határövezet kijelölése, melyet katonailag a magyar fél megszállna. A német fél kijelentette, hogy számára a kérdéses térség katonailag értéktelen, mindössze a térségnek a galíciai síkság szempontjából fontos gazdasági jelent!ségét ismertették. A
feljegyzés els! mellékletét ezen gazdasági érdekek összefoglalója képezi.
Június 10-én a magyar fél átadott egy térképvázlatot, melyen piros színnel bejelölték az eredeti vázlaton kékkel jelölthöz képest a domborzati és közigazgatási viszonyokat valamivel talán jobban tükröz! magyar javaslatot. Megegyeztek továbbá, hogy a Pop Iván hegyen lév! meteorológiai megfigyel!állomást a háború idejére a magyar honvédség veszi használatba 4-5 f!s legénységgel, akik beutazását
máris engedélyezni fogják, így a használatba vétel azonnal megtörténhet.
28 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Altes Amt R 105.158. Jelzete: E310891-905.
Hoermann és Medvey 3 oldalas feljegyzése és annak 7 oldalas els! melléklete, kelt 1942. június 12-én a
német magyar bizottsági tárgyalásokról a német-magyar határ galíciai térségben való áthelyezésér!l.
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Az emlékeztet!t mindkét fél aláírásával látta el 1942. június 12-én.
Els! melléklet

A jelenlegi határ a Kárpátok gerincén 1000 éve változatlan, lakatlan területen fut, jól áttekinthet! és csak 5 határátkel! van rajta. A probléma az, hogy
- az új határ szétvágna településeket, vasútvonalakat, folyókat.
- az új határon völgyek és hegyek váltogatnák egymást, a határ áttekinthetetlen lenne, és csaknem 50-60 határátkel! jönne létre, ami jelent!s többletköltség.
- mivel a térség erd!ségei egészen az Urálig az utolsó nagy érték" és min!ség" erd!t képezik, ennek kölcsönösen el!nyös gazdasági kihasználása alapvet! érdek.
- ebben a határövezetben esik le a Galíciában hulló csapadék dönt! többsége, innen indulnak a folyók a Dnyeszterig. Ez Galícia termékenységének záloga
és az árvizek kulcsa is. Az utóbbi évek árvizei óriási károkat okoztak, éves átlagban 100 millió Zloty a statisztikai érték. Ez a német birodalomnak is óriási
károkat okozott: azon túl, hogy az 1941-es árvíz megsemmisítette az értékes
termés egy részét, 100 hidat sodort el a víz és számtalan utat semmisített meg.
Ennek a katasztrófának az oka, hogy a térségben az Osztrák-Magyar Monarchia id!szaka óta nem tör!dtek a gátak és egyéb vízügyi m"tárgyak létesítésével és fenntartásával, ugyanakkor jelent!sen fokozták a fakitermelést. A szovjet
megszállás 1939-1941 között tovább rontott a helyzeten: szabályos rablógazdálkodást vezettek be a fakitermelés területén és semmit sem költöttek az árvízvédelemre. A következményeket most láthattuk.
A térségben rövid id! alatt nagy mennyiségben lehulló es! így akadálytalanul zúdul le a völgyekbe, hiányzik az erd!, a moha, az aljnövényzet, ami felfogná. Az es! így letarolja a term!földet a hegyekr!l  jelent!sen megnehezítve
így az erd! újratelepítését -, rengeteg követ és murvát sodor magával, amit az
értékes mez!gazdasági területekre hord, az útjába kerül! infrastruktúrát pedig
megsemmisíti. Ennek következtében az utóbbi években a térség szinte évente
katasztrófa sújtotta terület.
Ezen a helyzeten csak átfogó és nagyvonalú beavatkozással lehet
változtatni. A német hatóságok ezt a munkát érkezésük után azonnal
megkezdték, a tervek kivitelezése már folyamatban van. Számos völgyzáró-gát
tervezése és építése indult meg, melyek célja az es!víz felfogása és az
elektromos áram termelése, továbbá számos folyómeder meger!sítési
munkálata kezd!dött meg. Átfogó erd!telepítés is folyamatban van a régióban.
A határmódosítás jellegéb!l következik, hogy mindezen tervekben a Birodalom nagyon érdekelt, Magyarország számára azonban ezek érdektelenek,
hiszen a kérdéses térségb!l minden víz Galícia felé folyik. Az ebb!l a tényb!l
fakadó következmények és hátrányok kizárólag a Birodalmat érintik.
Nyilván Magyarországtól nem várható el, hogy ilyen jelent!s anyagi terhet
vállaljon a terület odacsatolása esetén. A Birodalomnak azonban ragaszkodnia
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kell ezen tervek megvalósulásához, ellenkez! esetben évr!l évre tetemes anyagi kár keletkezik a Birodalom területén.
A határ kijelölésekor éppen ezért létre kell hozni két a területi kérdésekkel
foglalkozó albizottságot, amelyeknek meg kell vizsgálnia a határ kijelölésekor a
helyi adottságokat, lehet!leg csökkentve a határváltozás káros következménye-

A Német Birodalom és a Magyar Királyság módosítani tervezett határa

it, és lehet!leg el kell kerülni az utak és a vasúthálózat szétszabdalását. A két
albizottság: A: a román határtól a Lomnicza-völgyig (német bizottság); B: a
Lomnicza-völgyt!l az uzsoki hágóig (magyar bizottság). A egyes bizottságok
országhoz rendelése azt jelenti, hogy az adott bizottság m"ködési költségeit az
adott ország viseli, a másik ország pedig csak delegáltakat küld.
A határ kijelölésénél figyelembe kell venni a közlekedési és vízgazdálkodási szempontokat; a települési és birtokhatárokat; a határ minél egyszer"bb
!rzésének és áttekinthet!ségének szempontját; ahol nincs más szempont,
nem kell eltérni a földrajzi szempontoktól; a közös határutakat lehet!ség szerint kerülni kell és az utakat az egyik vagy másik félhez kell csatolni, de ha a
mégis egy útnál kerül megállapításra a határ, akkor annak az egyik szélét kell
határvonalként kijelölni; pályaudvaroknál pedig úgy kell a határt meghúzni,
hogy a határ!rizethez és az utasok fogadásához szükséges épületek egyazon
állam területén feküdjenek.
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A területi kérdésekkel foglalkozó albizottságokon túl létre kell hozni egy gazdasági albizottságot is, mely javaslatot tenne olyan államközi szerz!désekre, amelyek pontosan rögzítenék a két államnak a határmódosulás utáni kötelezettségeit.
Ezen albizottságok feladata olyan javaslatok elkészítése, melyek Magyarország katonai érdekeit és a Birodalom gazdasági érdekeit közös nevez!re hozzák. A bizottság német tagjai biztosak abban, hogy amennyire a Német Birodalom a legteljesebb mértékben figyelembe vette Magyarország katonai érdekeit,
úgy a magyar fél is a legteljesebb mértékben figyelembe veszi majd a Német
Birodalom gazdasági érdekeit.
***

A baloldali sötét vonal az akkor érvényes államhatárt, a jobboldali a tervezett újat jelöli.
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Altes Amt R 105.158 Jelzet: E310922
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Merényi Krisztina

A Yasukuni szentély problematikája a japán-kínai kapcsolatokban

A

japán-kínai viszony Kelet-Ázsia legnagyobb intra-regionális kétoldalú relációja s a nemzetközi világrend kritikus fontosságú bilaterális viszonya. Emiatt dönt! fontosságú, hogyan alakul a két ország
jelenlegi kapcsolata. Fontos a jószomszédi viszony kialakítása és törekvés a békés és harmonikus együttm"ködésre. A gazdasági és a kereskedelmi kapcsolatok kiegyensúlyozottnak és eredményesnek mondhatók, a külpolitikai és diplomáciai viszonyokat tekintve még vannak még olyan vitás területek, melyek
megoldásra várnak. Ilyenek pl. a területi viták a Senkaku-szigetek hovatartozásával kapcsolatban, de a legfontosabb és legsürget!bb megoldást a történelmi
kérdésekben felmerül! problémák igénylik. Ide tartozik többek között, az ún.
tankönyv-vita,1 Japán háborús szerepének megítélése és a Yasukuni szentély
problematikája (Yasukuni mondai). Ahhoz, hogy ez utóbbi problémakört értelmezni és elemezni tudjuk, fontos rövid áttekintést adnunk a szentély történetét illet!en.
A Yasukuni szentély története
Ezt a shinto szentélyt Meiji császár parancsára építették 1869-ben Tokióban, azért hogy emléket állítson azoknak a h!si halottaknak, akik részt vettek a shógunátus megbuktatásában és az új hatalom megszilárdításában.
Eredetileg Tokió Shókonsha-nak hívták, de 1879-ben átkeresztelték
Yasukunira (békés ország), és azóta is ez a hivatalos neve.2 Egészen a második világháború végéig Meiji császár fennhatósága alá tartozott, mivel !
testesítette meg egy személyben az államot és a vallást is, illetve állami
költségvetés biztosította a m"ködését is. A szentély épületegyüttese testesíti
meg a kami-kat vagyis a lelkeket, egészen pontosan azon személyek lelkeit, akik az életüket áldozták a hazájukért különböz! fegyveres összecsapásokban.3 A f!épület közelében található a Yushukan Hadtörténeti Múzeum,
amit 1882-ben hoztak létre. Itt hadi eszközöket, fegyvereket, repül!gépet és
egyéb, második világháborús relikviákat állítottak ki, de sok kritika éri
amiatt, hogy a kényes történelmi tényeket eltusolják, vagy csak a revizionista interpretációja kerül bemutatásra, Japán tényleges katonai szerepvállalása, illetve imperialista megmozdulásai pedig nem.
1 A japán történelemkönyvek elbagatellizálják Japán Kína ellenes atrocitásait a 20. század els!
felében, s átértékelik japán múltját- els!sorban újkori történelmét- és ezáltal jelenét is. Pl. Kínában
heves tiltakozást váltott ki az az álláspont, miszerint a Nankingi mészárlás mindkét fél hibája volt.
A mészárlás következtében, becsült adatok alapján, 100.000-300.000 ember vesztette életét.
2 http://www.yasukuni.or.jp/english/about/index.html
3 Japán modernkori háborúiról van szó: a Boshin háborútól kezdve, egészen az 1951-es san
franciscoi békeszerz!désig.
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Más országok síremlékeit!l eltér!en, itt nem névtelen katonáknak, hanem
pont ellenkez!leg, a név szerint megnevezett h!si halottaknak állít emléket a
japán kegyhely. A szentélyben található egy könyv, a Lelkek könyve, melyben
név szerint fel vannak sorolva az elhunytak. Összesen, több mint 2.466.000 személy neve szerepel benne, legtöbbjük katona, vagy néhány egyéb funkciót ellátó
személy. Többségében férfiak, de kb. 50.000 n!i lélek is található itt. Érdekes
módon több, nem japán nemzetiség", hanem pl. koreai, illetve tajvani személy
nevével is találkozhatunk, akik a kolonizáció során a japán hadseregben, a szigetország oldalán harcoltak és így japánként vesztették el az életüket.4 A shinto
vallásnak megfelel!en a testi maradványok helyett az áldozatok lelkének állítanak tisztelettel és kegyelettel emléket az évek során kultikus vallási hellyé vált
Yasukuniban, ahol ma már éves szinten a látogatók száma eléri az 5 milliót.5
A második világháború alatt fontos katonai intézményként m"ködött a
kegyhely. A harcba induló katonák lelki felkészítésére itt került sor. A bevetés
el!tt egy vallási szertartáson kellett részt venniük, ahol fogadalmat tettek arra,
hogy a hazájukért és a császárért fognak harcolni. Ha kell, akár az életüket is
feláldozzák, így viszont lelkük felajánlásra kerül a szentély számára.
A háború Japán vereségével zárult. Az amerikai megszálló er!k 1947-ben új
alkotmányt léptettek életbe, melyben egyértelm"en kinyilvánították az állam
és a vallás szétválasztását. Ennek következtében a császár szerepe háttérbe szorult, és szimbolikussá vált. Semmilyen politikai státusza nem maradt, s ez a japán társadalmat nagyon fájdalmasan érintette. Ezen kívül beiktattak egy új
shinto direktívát, miszerint a szentélyeknek dönteniük kellett a sorsukról, és
két lehet!ség közül választhattak: vagy állami intézményként m"ködnek tovább, vagy megmaradnak független vallási szervezetnek, ezzel viszont elesnek
az állami költségvetés támogatásától. A Yasukuni szentély az utóbbit választotta, és önálló vallási intézményként (shuukyou houjin) folytatta tevékenységét.
A megváltozott státusz azonban nem változtatott azon a tényen, hogy a szentély megmaradjon az egyik legelismertebb japán kegyhelynek. Ezen a helyen a
japán nép, az áldozatok hozzátartozói, illetve állami vezet!k is gyakran tettek
látogatást azért, hogy leróják kegyeletüket a h!si halottak el!tt.
1951. szeptember 8-án Japán aláírta a békeszerz!dést Amerikával, és még
ugyanazon a napon megkötötték a Biztonsági Együttm"ködési Megállapodást
is. E szerint Japán a háta mögött hagyhatta a háborús emlékeket, viszont az
egyezményben szerepelt egy kikötés (11. cikkely), melyet komolyan kellett
venniük. Eszerint Japán elfogadja a Nemzetközi Katonai Ítél!táblának a TávolKeletre vonatkozó összes döntését,
az ítéleteket végrehajtja, illetve a börtönbüntetésre ítélt japán állampolgárokat japán börtönökbe zárja.6
Az ítélethozatalnál a háborús b"nösöket A, B és C osztályba sorolták elkövetett tetteik alapján. Összesen 28 személyt min!sítettek A kategóriásnak (béke
Összesen 27.863 kínai és 21.181 koreai név szerepel a listán.
http://www.yasukuni.or.jp/about/index.html
6 http//:www..mofa.go.jp/region/europe/russia/territory/edition92/period4.html
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elleni b"ntett elkövetése), és ebb!l hetet a rájuk szabott büntetés alapján ki is
végeztek a Sugamo börtönben. Az egyezmény viszont adott egy kiskaput Japánnak, mellyel a kés!bbiekben élni is tudtak. A 11. cikkely második része
alapján:  a Nemzetközi Katonai Ítél!tábla által meghozott döntéseket és ítéleteket
csak akkor lehet felülírni, ha a japán kormány teljes többséggel ezt megszavazza 7
Ahogy az egyezmény életbe lépett, közel 40 millióan adtak be kérelmet a
japán kormányhoz az elítéltek kegyelméért, s mivel a parlament mindkét háza
1953-ban elfogadta és többségben meg is szavazta a kezdeményezést, 1958-ban
fel is tudták menteni !ket. A felmentés ténye er!sítette a hitet a japán társadalomban. Kés!bb a felmentett háborús b"nösök közül többen - múltjuktól függetlenül - nagyon magas politikai tisztségeket, f!ként miniszteri posztokat töltöttek be, illetve igen magas állami nyugdíjban és különböz! pénzbeli juttatásokban részesülhettek.
Az A osztályba sorolt személyek közül 14-en elhunytak még az 1951-es
egyezmény aláírása el!tt, a börtönbüntetésük letöltése során, vagy kivégezték !ket
a Sugamo börtönben. Az 1966-ban készített listán - amit az Egészségügyi és Jóléti
Minisztérium készített el a második világháború áldozatairól - már a 14 háborús
b"nös neve is szerepelt, méghozzá úgy mint h!si halottak és ezzel legalizálva lett
lelkük bekerülése a Yasukuniba, illetve emlékük ugyanolyan elbánásban részesülhetett, mint a háború igazi áldozataié.8 A shinto szentély akkori vezet! papja
Fujimaro Tsukuba azonban nem járult hozzá a 14 személy tényleges felvételéhez,
mert félt az esetleges következményekt!l. Utódja Matsudaira Nagayoshi viszont
ragaszkodott hozzá és 1978-ban meg is valósította törekvéseit (igaz ez titokban történt meg és csak egy év múlva került nyilvánosságra).
S bár az 50-70-es években a szentélylátogatások nem okoztak gondot, a
Tokiói Ítél!tábla döntéseit viszont a közvélemény megkérd!jelezte. Ahogy
Herbert Bix írja: küls!leg elfogadás - bels!leg elutasítás, tehát ez a kett!sség jellemezte a japán társadalmat.9 Jó példa erre a háborús b"nösök h!sökké avatása,
mely szimbolikus elutasítása a tokiói perek ítéleteinek. S azt a tényt is idesorolhatjuk, hogy 1965 óta többször is bocsánatot kértek hivatalosan a szomszédos
országoktól a háborús atrocitások miatt: Ez azonban legtöbbször a nyilatkozó
politikus személyes bocsánatkérése volt, s nem a japán nemzeté.10
A szentélybe egyébként minden !sszel újabb lelkek kerülhetnek felvételre,
szigorú szabályok alapján, de mindig a kormány határozta meg, hogy ki jogosult a h!si halott címre.11 Mivel a neveken kívül egyéb adatokra is szükség
volt - pl. a születés dátuma, helye és az elhalálozás körülményei - az államapparátuson belül f!leg az Egészségügyi Minisztérium segítségére volt nagy
Uo.
A 14 A osztályú b"nösök közül hetet kivégeztek, négyen életfogytiglanra, egy személy 20 év
börtönre lett ítélve és kett! betegségben halt meg még az ítélethozatal elött.
9 Herbert BIX: Hirohito and the Making of Modern Japan, JPRI, 2000. 17.
10 Iris CHANG: The rap of Nanking, The forgotten Holokcaust of World War Two. USA BasicBooks, 1998.
11 William Daniel STURGEON: Japans Yasukuni shrine-Stimulus for International conflict, Master
of Arts in Public Administration at International Christian University, 2006. május 15.
7
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szükség. A kormány 1987-ig teljes mértékben finanszírozta az adatok keresését
és kiadatását, ezzel jelent!sen támogatta a Yasukuni munkáját.
A katonák kisegít! személyzetének tagjai, a katonai táborok alkalmazottai
(a gunpu-k), a névtelen katonák és civil áldozatok - többek között a Hiroshima
és Nagasaki elleni atomtámadások áldozatai  nem kerülhettek a szentélybe,
ezért a h!si halottakra való megemlékezés megoszlik. Közel 2,5 millió lélekre a
Yasukuniban, és több mint 300.000 áldozatra egy másik helyen, a
Chidorigafuchi Nemzeti Temet!ben szoktak megemlékezni. Ez a hely 1958 óta
ad helyet a névtelen katonáknak, kisegít!knek és civil áldozatoknak egyaránt.
Az, hogy melyik áldozat hová lesz besorolva, névlegesen a szentély vezet!
papjától függött, de ténylegesen az Egészségügyi Minisztérium döntött err!l.
A szentély-látogatás nemzetközi ügy lesz
1951 és 1985 között - kett! kivételével - az összes miniszterelnök látogatást
tett a vallási intézményben évente legalább egyszer, néha többször is. Ezek a
látogatások még többé-kevésbé problémamentesek és felszabadultak voltak.
Ha néha fel is merültek minimális nézeteltérések, ezek megmaradtak mindvégig belpolitikai ügynek és nem kaptak nagyobb nemzetközi nyilvánosságot. Az,
hogy kés!bb miként vált a belpolitikai ügy nemzetközi méret" problémává, ez
egy hosszabb folyamat eredménye volt.
Az ügy a 70-es években kezdett nemzetközi botránnyá válni és a 80-as
években teljesedett ki. Kirobbantó oka az volt, hogy 1978-ban a Tokiói Nemzetközi Büntet! Törvényszék által  A osztályú b"nösnek nyilvánított 28 személyb!l 14 felmentést kapott kevesebb, mint egy évtizeddel a bírósági ítélet
meghozatala után, hadi halottakká min!sítették át !ket, és felkerültek a
Yasukuni szentély listájára is. Bár Hirohito császár emiatt beszüntette látogatásait a szentélybe, az állami vezet!k rendszeresen lerótták kegyeletüket ezek
után is.12 Kínában emiatt óriási volt a felháborodás, és Japán-ellenes tüntetések
voltak országszerte. Szerintük a háborús b"nösök el!tti tisztelgés a b"nbánat
teljes hiányát jelentette. A konfliktus Koidzumi miniszterelnöksége idején érte
el a csúcspontját, mivel a kormányf! 2001 és 2006 között összesen hatszor tett
látogatást a szentélybe, és minden beszédében nyomatékosan kijelentette, hogy
milyen büszke a hazáért életüket áldozók érdemeire és tisztelettel adózik a h!si
halottak tettei el!tt. Tény az is, hogy a látogatások összefüggtek az Izokukai
szervezetének (Gyászoló Hozzátartozók Szervezete) 13 politikai befolyásával.
Az ! több százezres szavazóbázisának megnyerése nagyon fontos volt az LDP
számára. Sokan ezt a szervezetet tartják a szentély világi organizációjának, s
mivel elnökei között többször volt már LDP politikus, ezért vitathatatlan az
összefonódás a kormány és a szentély között. A politikai befolyás jelent!sen
Ett!l az évt!l kezdve császár nem tett látogatást a szentélybe.
Legnagyobb társadalmi szervezet, mely 1947-ben jött létre, mai nevét 1953-ban kapta, és a
második világháború áldozatainak hozzátartozóit tömöríti magába.
12
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érz!dik a szervezet munkáján, és az évek során az ultrajobboldali illetve az
ultranacionalista ideológiákat vallók mekkája lett.
Elemz!k szerint Koizumi saját támogató bázisának megszilárdítására is jól fel
tudta használni a Yasukuni-ügyet, s annyira jól sikerült a propaganda, hogy egy
2006-os felmérés szerint már a megkérdezettek 52%-a támogatta a kormányf! látogatásait,14 melyek legalizálták azt a nézetet miszerint Japán nem ismeri el felel!sségét a háborús b"nök elkövetésében. Ez er!t és biztatást adtak azoknak a katonáknak, akik ebben az id!szakban részt vettek az Amerika vezette antiterrorista
hadm"veletekben Irakban, illetve bátorította a fiatalokat a katonai szolgálat vállalására. Beszédeiben többször vont párhuzamot a múlt és a jelen katonai szerepvállalásai között. A háborúk h!si halottai értékes áldozatot (toutooi jisei) hoztak Japán számára, melyek megteremtették a békében élés feltételeit. 15
A shinto vallás ideológiája szerint minden küzdelem a császárért folyik, és
mindenki, aki meghal a császárért válik h!ssé. A h!s lelke (eirei) pedig üdvözülhet
a szentélyben, ahol feloldozást kap minden rossz cselekedete alól. Ezt az ideológiát
felhasználva biztatta a küldetésben résztvev!ket a hazáért felvállalt feladatok elvégzésére, és esélyt adott a katonáknak arra, hogy ha el is vesztik az életüket, lelkük biztosan üdvözül és h!sökként fogják tisztelni !ket. Fontos volt a nemzeti lélek fogalmának általános elterjesztése, ezzel jól lehetett és lehet a jöv!ben is bármikor mozgósítani a fiatalokat a hazáért tett katonai szolgálatokra. A nemzeti lélek szimbólumává vált a szentély (Yasukuni Seishin), ahol a h!s japán lelkek
nyugszanak. Koizumi szerint a nemzeti lélek tolerálja a háborút és az azzal járó
áldozatokat, a miniszterelnöknek pedig kötelessége a rendszeres tiszteletadás és a
kegyelet lerovása. 16 A miniszterelnök nagyon szerette volna kormányzása alatt
megvalósítani az alkotmány rég tervezett módosítását, mert a 9. cikkely megakadályozott minden aktív katonai szerepvállalást. Japánt újra normális hadsereggel
rendelkez! normális nagyhatalommá szerette volna tenni, aki képes megvédeni
magát bármilyen nemzetközi konfliktusban.
Kínában nagyfokú elégedetlenség és felháborodás kísérte a fejleményeket, mert
Japán katonai szerepvállalása történelmi okokból nagyon érzékeny kérdésnek
számított. A japán agresszió következtében áldozatul esett kínaiak száma megközelíti a 35 milliót és a háborús borzalmak még mélyen élnek a kínai társadalomban.
Kína tehát méltán félt Japán remilitarizmusától, és az alkotmánymódosítás lehet!ségét!l. A mai napig folyamatosan követelik a történelmi kérdések tisztázását és a
látogatások beszüntetését is, hiszen ez nagy fájdalmat okoz nekik. A szentély nem
a béke szent helye - ahogy Koizumi beszédeiben gyakran emlegette- hanem épp
ellenkez!leg, a konfliktusok és viták kirobbanásának okozója.
Kína többek között sérelmezi azt is, hogy a háborús b"nösöknek kikiáltott
személyek teljes megbocsátást nyertek és h!si halottakká lettek nyilvánítva, ezYomiuri Shimbun, 2006. aug.16.
Koidzumi Junichiro beszéde, Asahi Shimbun, 2004. január 1.
16 Testuya TAKAHASHI: National politics of Yasukuni Shrine, Sheffield Centre for Japanese
Studies/ Rouledge Series: Nationalism in Japan (szerk. Naoko SHIMAZU), Routledge Kiadó,
USA, 2006. 168.
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zel egyúttal a törvényszéki ítéletek is semmissé váltak. A b"nösök helyet kaptak a szentélyben, és ugyanolyan tisztelet övezi !ket, mint az igazi h!söket. Sérelmezik azt is, hogy az állam és egyház szerepének kettéválása után miért támogatja és miért használja a szentélyt politikai célokra a kormány?
Az állami vezet!k látogatásai legalizálják a múltban elkövetett háborús b"nöket, a japán agressziót, a gyarmatosítást, illetve a militarista megmozdulásokat. Ezen kívül ösztönz!en hat a történelmi tények további eltusolására és elferdítésére az a propaganda, miszerint a japánok csupán önvédelemb!l és a túlélésért
küzdve szálltak szembe az ázsiai szomszédokkal, illetve meg akarták kísérelni az
ázsiai országok felszabadítását a nyugati országok gyarmatosító szándékaitól. Hiába volt a számos alkalommal megtett bocsánatkérés, ha a szentélylátogatások
nem t"ntek b"nbánó cselekedeteknek. A felsorolt problémák miatt Japán és Kína
kapcsolata 30 éves mélypontjára jutott ebben az id!szakban. A diplomácia ekkor
kemény fagyként17 jellemezte a két ország kapcsolatát.
Japán – kínai kapcsolatok, 1972-2006
A második világháború után 1972-ben normalizálta kapcsolatát a két ország
egymással, amikor is az akkori japán miniszterelnök Tanaka Kakuei meglátogatta Kínát. Ennek eredményeként 1978-ban egy hosszú távú kereskedelmi
megállapodást írtak alá, s még ugyanebben az évben béke és barátsági szerz!dést is kötöttek egymással. Amikor Jiang Zemin, kínai elnök 1998-ban hivatalos
látogatást tett Japánba újabb együttm"ködési megállapodások születtek, melyek tovább er!sítették a két ország kapcsolatát. 2000-ig folytatódtak a hivatalos látogatások, de 2001 áprilisa és 2006 szeptembere között Japán kapcsolatai a
szomszédos ázsiai országokkal, így legnagyobb kereskedelmi partnerével, Kínával, nagyon megromlottak. A történelem-kérdéskör, a tankönyv-vita és az
állami vezet!k látogatásai a Yasukuni szentélybe provokációnak t"ntek az
ázsiai szomszédok szemében. Diplomáciai körökben hideg politika és meleg gazdaság- ként jellemezték a kialakult helyzetet, de szerencsére a Koizumi kormányt követ! kormányok miniszterelnökei már felismerték a probléma súlyosságát és egyfajta paradigmaváltás kezd!dött meg a meger!söd! Kínával való
külpolitikai kapcsolatokat illet!en. Elkezdték mell!zni a szentélylátogatásokat,
és ha lassan is, de kezdett konszolidálódni a kapcsolat a nagy szomszéddal.
A konszolidáció
Abe Shinzo18 2006-os kormányra kerülésével megkezd!dtek az állami vezet!k látogatásai egymás országába, és a jég kezdett megtörni. Abe-t, bár
Asahi Shimbun, Asia Network, 2008. 09. 24
# az els! olyan japán miniszterelnök, aki a második világháború után született. Nobusuke
Kishi, Abe nagyapja fontos tisztségeket töltött be a második világháború el!tt és alatt, majd mint
háborús f!b"nös (A-osztályos), három évet börtönben is töltött. Ezután az LDP vezet!je, 1957 és
1959 között miniszterelnök. Foreign Affairs 2007. március-április, (The Return of Japan).
17
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ultranacionalistának tartották, rácáfolt a vele szemben táplált félelmekre. Igaz
beiktatása el!tt meglátogatta a szentélyt, de miniszterelnöksége alatt ezt már
nem tette meg. Kormányra kerülése után néhány héten belül ellátogatott Pekingbe és Szöulba, hogy elkezdje újjáépíteni a megromlott kapcsolatokat. (Abe
nagyapja volt egyébként az els! miniszterelnök, aki 1945 után más ázsiai országba is ellátogatott). A japán kormányf! látogatását Kínába Wen Jiabao kínai
elnök látogatása követte a szigetországban. Ezt már a jég olvadásával aposztrofálták.19 Hét év után ! volt az els! kínai vezet!, aki a szigetország földjére lépett, és 22 éve az els!, aki annak parlamentjében is felszólalt.
Abe után Aso Taro,20 a korábbi kormány külügyminisztere lépett el! miniszterelnöknek, majd Fukuda Yasuo következett, aki 2007 decemberében hivatalos látogatást tett Kínába és ez a tavasz eljövetelét jelentette a kapcsolatokban.
Bár a kabinet tagjai közül összesen 62-en, többek között Fukuda tanácsadója is
látogatást tett a kegyhelyre, a kormányf! élesen elhatárolódott ett!l, emiatt
nagy népszer"ségnek örvendett Kínában. A szomszédok jól emlékeztek arra is,
hogy Fukuda apja írta alá 1978-ban a barátsági szerz!dést Kínával, ezért igen
meleg fogadtatásban volt része.
Hu Jintao kínai államf! 2008-as látogatása Japánba sorsdönt! volt, hisz 10
év óta ez volt az els! államf!i látogatás a szigetországban, melyet a jég megolvadásával21 és meleg tavasszal jellemzett a sajtó. Ez a látogatás fordulópontot
jelentett a bipoláris kapcsolatokban. Az államf! ötnapos japán út keretében
próbálta meg a viszonyt javítani. Aláírtak többek között egy kétoldalú egyezményt, amiben rögzítették, hogy a japán-kínai kétoldalú kapcsolatok létfontosságúak mindkét ország számára, ezért hosszú távon békés, barátságos együttm"ködésre kell törekedniük. A múltat át kell értékelni, és a jöv!re kell koncentrálni, ezáltal egy új korszak kezd!dhet a kapcsolatokat illet!en.22
2009 szeptemberében újabb nagy politikai változások történtek Japánban. A
nagyon hosszú id! óta hatalmon lev! Liberális Párt helyett a Demokraták kaptak esélyt a kormányzásra. Hatoyama Yukio, az új miniszterelnök hivatalos felszólalásaiban többször leszögezte, hogy er!síteni kívánja kapcsolatait Kínával.
Ezen kívül ígéretet tett arra, hogy sem !, sem a kabinet többi tagja nem kíván
látogatást tenni kormányzása alatt a szentélybe. Hangsúlyozta, hogy a Kínával
való kapcsolatok prioritást élveznek és állami szint" találkozókat sürget. Tudta,
szembe kell nézni a múlttal, a történelmi tényekkel és tisztázni kell a vitás pontokat. Ezek elengedhetetlen feltételei a két ország kapcsolatának rendezéséhez
és a jószomszédi viszony kialakításához.
A kínai-japán kapcsolatok jótékonyan hatottak a gazdaságra is.23 Japán a
második helyre küzdötte fel magát Kína partnerei között, míg a szigetországnak Kína lett a legnagyobb kereskedelmi partnere.
Asahi Shimbun, Asia Network, 2008. 09. 24
A híres Yoshida doktrína megalkotójának, Yoshida Shigerunak az unokája.
21 Asahi Shimbun, Asia Network, 2008. 09. 24
22 Yomiuri Shimbun, 2008. május 7.
23 2009-ben, japán cégek mintegy 66 milliárd dollárnyi beruházást hajtottak végre Kínában.
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Hu Jintao kínai elnök és az újdonsült japán miniszterelnök el!ször 2009-ben,
New Yorkban, az ENSZ tanácskozásán találkozott egymással, és megbeszélésük nagyon sikeresen zárult.24 Mindketten egyetértettek abban, hogy a kapcsolatok normalizációja óta eltelt 37 év alatt a két ország viszonya most ért a csúcspontjára, és a bipoláris kapcsolatok továbbfejlesztése kritikus fontosságú a jöv!t illet!en. A békés együttm"ködés nagymértékben befolyásolhatja az ázsiai
térséget is. A két ország kapcsolata az egész világ számára is meghatározó és
dönt! fontosságú lehet, hisz a térség két legnagyobb gazdaságáról és a mai
nemzetközi rendszer egyik f! hatalmi pólusáról van szó. A kérdéskör egyik
legnevesebb kutatója, Gilbert Roznan így fogalmaz: Minden okunk megvan arra,
hogy a kínai-japán viszonyt úgy tekintsük, mint a legfontosabbat az olyan nagyhatalmi
viszonylatok között, amelyek középpontjában nem az Egyesült Államok áll.25

http://www.china-un.org/eng/zt/hu2009summit/t601206.htm
ROZMAN, Gilbert. (2003): Sino-Japanese Relations: Mutual Images and the Balance between
Globalization and regionalizm, Asia Program Special Report, No 113. 2003/Július. 8. o.
24

25

422

Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves, ELTE, Budapest, 2010

Miskei Antal

Egy mez!város kézm"ipara a 1516. században

R

(Adatok Ráckeve középkori ipartörténetéhez)

áckeve a Csepel-sziget délkeleti részén, a Duna kisebbik ága mellett
fekszik. Az 1440-ben ideiglenesen létrehozott telehely hamarosan
állandó lakóhelyévé vált az ide érkezett, zömében szerb, kisebb részben dalmát és magyar telepeseknek, akiket a környez! falvak lakossága összefoglaló néven rácoknak
Település
1546
(Rascianus) nevezett. A
Családf!k
Iparosok
Iparosok %
jövevényekre alkalmazott
száma
száma
gy"jt!név a mez!város
Buda
390
94
24,1%
nevének el!tagjává alaBuják
36
4
11,1%
Cegléd
199
21
10,5%
kult.1
Földvár
131
27
20,6%
A 15. század derekán
Kecskemét
295
50
16,9%
megszületett
település
Nagyk!rös
157
11
7.0%
gazdasági életében a legNagymaros
94
19
20,2%
újabb
kor
kezdetéig
Óbuda
63
5
7,9%
Pest
122
32
26,2%
fontos szerepet töltött be
Ráckeve
536
151
28,1%
a kézm"ipari termelés.
Szecs!
48
10
20,8%
Ötvösök,
sz"csök,
Vác
213
49
23,0%
mészárosok, molnárok,
Vál
143
10
6,9%
Visegrád
24
9
37,5%
szabók és épít!mesterek
1/1 táblázat: Iparosok a Budai Szandzsák hászvárosaiban
a középkorban nagy
KÁLDY-NAGY Gyula: Kanuni devri Budin tahrir defteri (1546
közmegbecsülésnek
1562), Ankara, 1971. 7-18. 36-38. 59-61. 69-73. 85-95. 116-121.
örvendtek, s így közülük
168-169. 184-187. 189-190. 297-300. 302-305. és 328-335. (továbbiakban: KÁLDY-NAGY 1971) KÁLDY-NAGY Gyula: A
többen
bekerültek
a
Budai Szandzsák 1559. évi összeírása. Budapest, 1977. 35-40. 52mez!város önkormányza53. 67-68. 73-74. 78-80. 84-85. 153-155. 159-161. 173-177. 203tába. Az esküdt elöljárók
208. 239. 247-249. és 261-267. Pest megye múltjából 3. (továbbiközött találjuk 1514-ben
akban: KÁLDY-NAGY 1977).
Sz"cs Pétert, 2 1536-ban
K!m"ves Pétert és Ötvös Pétert. 3 1525-ben Ráckeve bíráját Dinko Sartornak
(Szabónak) hívták. Reneszánsz címerpajzzsal díszített vörösmárvány sírlapja
az Istenanya elszenderedése-templom pronaoszában található. Latin nyelv"
felirata így hangzik: PRUDENS AC CIRCUMSPECTUS SARTOR ANNO I D
525. A sírlapot feltehet!en az esztergomi Bakócz-kápolna építésénél is dolgozó
1 Árpád Múzeum, Ráckeve. Dokumentációs gy"jtemény. (továbbiakban: ÁM Dok. gy"jt.) 69. 9.
MAGDICS István: Diplomatarium Ráczkeviense. Ráczkevei Okmánytár. Székesfehérvár, 1888. 23-24. (továbbiakban: MAGDICS 1888). Feldolgozva: MISKEI Antal: Egy királyi mez!város születése a 15. század
derekán (Adalékok Ráckeve középkori történetéhez). IN: GEBEI Sándor - MAKAI János - BARTÓK Béla
(szerk): Történészként a katedrán. Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára, Eger, 2009. 11-21.
2 Magyar Országos Levéltár. Diplomatikai Levéltár. (továbbiakban: MOL DL) 106 083.
Protocollum Budense, 1514. március 22.
3 ÁM Dok. gy"jt. 69. 33. és 69. 34. MAGDICS (1888): 68. 70.
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firenzei származású Johannes Fiorentinus faragta, aki egyebek mellett Sóvágó
Miklós (Nicolaus Sóvágó) ráckevei polgár sírkövét is elkészítette.4
A jómódú Ötvös család egyik tagját, Ötvös Istvánt 1508-ban keresked!nek
(mercator) nevezik a kolozsmonostori konvent jegyz!könyvei.5 Valószín"leg rokona volt Ötvös Miklósnak, akit 1516-ban a megtisztel! circumspectus (körültekint!) címmel illettek.6 Ötvös Péter jelenléte az elöljárók között az ötvösség tekintélyére enged következtetni.
Település
1559
A szakma, akárcsak a
Családf!k
Iparosok
Iparosok
k!m"vesmesterség, tipikus
száma
száma
%
(mez!)városi
iparágnak
Buda
331
79
23,8%
Buják
49
5
10,2%
számított, hiszen mesterei a
Cegléd
215
15
6,9%
jobb értékesítési lehet!ségeFöldvár
110
17
15,4%
ket biztosító településeken
Kecskemét
407
81
19,9%
telepedtek le. Az igényesebb
Nagyk!rös
119
6
5,0%
megrendel!k a f!nemesség
Nagymaros
194
42
21,6%
Óbuda
60
4
6,6%
és a birtokos nemesség tagjai
Pest
110
37
33,6%
közül kerültek ki, de az ipari
Ráckeve
598
162
27,1%
termékek fogyasztói között
Szecs!
39
6
15,3%
szép
számmal
akadtak
Vác
370
83
22,4%
Vál
83
7
8,4%
el!kel! polgárok is.7
Visegrád
24
9
37,5%
Az
1470-es
évekb!l
1/2. táblázat: Iparosok a Budai Szandzsák
származó bírósági határozat
hászvárosaiban
a ráckevei mészárszékek
helyzetét szabályozta. A statútum kimondta, hogy a mészárosok a közterületen létesített mészárszékeket nem adhatják el idegeneknek (macella in terra
communi constructa personis extraneis vendere minime possint), csak a bíráknak,
illetve a város közösségének. Ha ökröket, juhokat vagy bárányokat akarnak
vágni, akkor azokat kötelesek a Dunánál elhelyezett bódékban tartani.
Marhahúst a bírák által megszabott áron lehetett eladniuk. Idegen mészárosok csak szombatonként árulhattak húst, b!röket és füleket, a hét többi napján viszont szigorúan tiltották azok értékesítését.
A rendelkezés alapján nyilvánvaló, hogy a mez!város tanácsa a magánkézbe került mészárszékeket köztulajdonba kívánta venni, s a húsellátás biztosítása érdekében az idegen mészárosoknak szombatonként is engedélyezte az áruk
forgalmazását. A mészárszék tulajdonosok közül egy fest! (Képíró Demeter),
két halász (Halász Péter és Halász Pál) és egy szintén nem Mészáros vezeték4 BALOGH Jolán: Az esztergomi Bakócz kápolna. Budapest, 1955. 40. ENTZ Géza: Ráckeve. IN:
DECSÉNYI Dezs! (szerk): Pest megye m"emlékei. II. kötet. Budapest, 1958. 25. Magyarország m"emléki topográfiája V. FEUERNÉ TÓTH Rózsa: Reneszánsz építészet Magyarországon. Budapest,
1977. 22.
5 MOL DL 36 399.; A kolozsmonostori konvent jegyz!könyvei (12891556). II. kötet. Közzéteszi
és a bevezet! tanulmányt írta: JAKÓ Zsigmond. Budapest, 1990. 284. Nr. 3477. A Magyar Országos
Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok.
6 MOL DL 106 083. Protocollum Budense, 1516. július 26.
7 ÁM Dok. gy"jt. 69. 34.; Magdics, 1888. 70. p.
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nevet visel! személy (István Péter) jelent meg a tárgyaláson. Ráckevén tehát a
15. század második felében  minként a legtöbb királyi városban is  a mészárszékek szabad adásvétel tárgyát képezték.8
A török id!k els! fele
Település
1562
kézm"ipari
termelésének
Családf!k
Iparosok
Iparosok
legjobb forrásait az 1546. az
száma
száma
%
1559. és az 1562. évi
Buda
250
77
30,8%
szandzsákösszeírás névanyaga
Buják
69
12
17,4%
Cegléd
183
17
9,2%
szolgáltatja. A forrástípus felFöldvár
106
23
21,6%
használásakor óvatosan kell
Kecskemét
400
72
18,0%
eljárni, mert a 16. században a
Nagyk!rös
180
24
13,3%
foglalkozásra utaló nevek
Nagymaros
213
46
21,6%
Óbuda
40
5
12,5%
nem minden esetben fedték
Pest
98
36
36,7%
visel!ik mesterségét, így a
Ráckeve
746
202
27,1%
levont
következtetések
Szecs!
46
8
17,3%
inkább
egy
bizonyos
Vác
248
61
24,6%
irányba
mutató
Vál
80
15
18,7%
Visegrád
feltevéseknek, s nem végle1/3. táblázat: Iparosok a Budai Szandzsák
ges megállapításoknak tehászvárosaiban
kinthet!k.
A kutatók többsége egyetért abban, hogy a tárgyalt id!szakban a magyar
névadási gyakorlat még nem szilárdult meg, vagyis az apa vezetékneve nem
szállt át automatikusan gyermekeire. Mivel az utódok nem szüleikt!l örökölték,
hanem környezetükt!l kapták a nevüket, az iparosnevet visel! személyekr!l
er!sen gyanítható, hogy kézm"vesek, szakmájukat hivatásszer"en, esetleg alkalmilag "z! mesteremberek voltak. Munkájuk mellett természetesen m"velhettek földet, termeszthettek sz!l!t és tarthattak állatokat is, amennyiben jövedelmüket agrártermeléssel, mez!gazdasági tevékenységgel akarták kiegészíteni. Éppen ezért bármilyen kockázatos vállalkozás a defterek megszólaltatása,
ehhez a módszerhez kell folyamodnunk, noha tisztában vagyunk azzal, hogy
az így kapott eredmények és a tényleges ipar"z!k között a valóságban több
helyen is eltérés lehetett.9
Az iparosnevek megoszlását szemléltet! táblázat adatai szerint 1546-ban
151, 1559-ben 162, 1562-ben 202 iparos lakott Ráckevén. Ha a kézm"vesek arányát nézzük, akkor a hászvárosok között Pest (1546: 26,2%, 1559: 37%, 1562:
36%), Buda (1546: 24,1%, 1559: 23,8%, 1562: 30,8%) és Ráckeve a sorrend (1546:
8 KOVACHICH Martinus Georgius: Formulae solennes styli. Pesthini, 1799. 224-225. KUBINYI
András: A középkori Magyarország középkeleti része városfejl!désének kérdéséhez. IN: CSORBA Csaba
(szerk.): Borsodi Levéltári Évkönyv V. Miskolc, 1985. 54.
9 SZÉKELY György: Középkori kézm"ves foglalkozások és a családnevek kialakulása. IN: IMRE Samu
és SZATHMÁRI István (szerk.): A magyar nyelv története és rendszere. Budapest, 1967. 206-210.
SZAKÁLY Ferenc: Magyar kézm"vesség a XVI. századi hódoltsági mez!városokban. IN: NAGYBÁKAY
Péter - NÉMETH Gábor (szerk.): V. Kézm"vesipartörténeti szimpózium Veszprém, Veszprém, 1985. 711. (továbbiakban: SZAKÁLY 1985).
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28,9%, 1559: 26,2%, 1562: 27,4%), majd Vác (1546: 23%, 1559: 22,4%, 1562:
24,6%), Nagymaros (1546: 20,2%, 1559: 21,6%, 1562: 21,6%) és Dunaföldvár
(1546: 20,6%, 1559: 15,4%, 1562: 21,6%) következik. Könnyen megeshet, hogy a
számok félrevezet!k, és néhány iparos valóban nem min!sült szakmabelinek,
illetve, hogy egykét iparost nem foglalkozás nevén jegyeztek fel, ám ezek a
különbségek összességében kiegyenlíthették egymást. Még inkább vonatkozik
ez a szerbekre, akik esetében a fenti m"veletet nem lehetett maradéktalanul
elvégezni.10
Ráckevén 1562-ben 202 kézm"ves tevékenykedett állandó vagy alkalmi jelleggel.
Majdnem annyi, mint Budán, Vácott és Kecskeméten együttvéve. Ez a tény már önmagában is a település gazdasági erejét érzékelteti. Az erre járt utazók közül Wolf
Andreas Steinach 1583-ban nagy mez!város-ként emlegette Ráckevét, ahol sok a
kézm"ves.11 De Zara tatai kapitány is kiemelte, hogy a budai pasa 1546-ban a Csepelszigetr!l
rendelt
fel
Település
Iparágak száma
iparosokat a tartomány
1546
1559
1562
Átlag
Összes
székhelyére, amikor a
Buda
30
26
23
26
36
megrongált ágyúkat ki
Buják
4
4
6
5
6
12
kellett javítani.
Cegléd
7
6
8
7
10
A
kézm"ipar
Földvár
11
7
8
9
11
Kecskemét
16
20
18
18
21
fejlettségi
szintjének
Nagyk!rös
5
5
11
10
13
legalább olyan fontos
Nagymaros
7
13
14
11
15
mutatója az iparágak
Óbuda
5
3
5
4
9
száma,
mint
az
Pest
18
17
14
16
21
Ráckeve
26
26
26
26
32
iparosnevek gyakorisága
Szecs!
5
3
3
4
5
(mellékelt táblázat). A
Vác
15
21
20
19
26
kimutatások szerint az öt
Vál
7
6
7
7
9
vezet!
hászvárosban
Visegrád
5
5
5
5
átlagosan 21-36 iparág
Iparágak a Budai Szandszák hászvárosaiban, 1546-1562. A
táblázat az 1/1. ábrában feltüntetett kiadványok alapján
különült el egymástól:
készült.
Budán 36, Ráckevén 32,
Vácott 26, Pesten és Kecskeméten 2121 mesterség. A többi hódoltsági mez!városban ugyanekkor 2025 szakma létezett, a kézm"ves családf!k aránya
pedig az összlakosságon belül körülbelül 25 %-ot ért el. Azaz alig többet,
mint a 15. század végén. 13
10 MÉSZÁROS László: Kecskemét gazdasági élete és népe a XVI. század közepén. IN: IVÁNYOSISZABÓ Tibor (szerk.): Bács-Kiskun megye múltjából. II. kötet. A kés!i feudalizmus kora. Kecskemét,
1979. 99-101. ZIMÁNYI Vera: Gazdasági és társadalmi fejl!dés Mohácstól a 16. század végéig. IN: Pach
Zsigmond Pál (f!szerk.): Magyarország története 15261686. 3/1. Budapest, 1987. 382-383.
11 TARDY Lajos: Régi hírünk a világban. Budapest, 1979. 127.
12 TAKÁTS Sándor: Rajzok a török világból. II. kötet. Budapest, 1915. 178. 1. jegyzet
13 MAKKAI László: A magyar városfejl!dés és városépítés történetének vázlata. Budapest, 1963. 35.
BÁCSKAI Vera: Magyar mez!városok a XV. században. Budapest, 1965. 35. SZAKÁLY Ferenc: Zur
Kontinuitätsfrage der Wirtschaftsstruktur in den ungarischen Marktflecken unter der Türkenherrschaft. IN: von
Othmar PICKL (Hrsgg): Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege. Die Vorträge des 1.
Internationalen Grazer Symposions zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Südosteuropas (5. bis 10. Oktober
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Az iparosnevek kicserél!désér!l készített táblázatból jól kivehet!, hogy a korábbi id!szakban tapasztalt növekedés nem az iparágak megoszlásából  idegen szóval: differenciálódásából  fakadt (3. Táblázat). 1559-ben ugyanis a 162 kézm"vesb!l 82 személyt
(54,3%) újonnan vettek
Település
1559
nyilvántartásba. Budán ez az
Régi iparosok
Új iparosok
Összes
arány 46,8%-ot, NagymaroBuda
42
37
79
son 66,6%-ot, Kecskeméten
Buják
1
4
5
70,3%-ot, Pesten 75,6%-ot,
Cegléd
10
5
15
Földvár
12
5
17
Vácott 78,3%-ot tett ki.
Kecskemét
24
57
81
Amennyiben ezek a mutatók
Nagyk!rös
2
4
6
ténylegesen  vagy akár
Nagymaros
14
28
42
nagyvonalakban is  az
Óbuda
3
1
4
iparosok vándormozgalmára
Pest
9
28
37
utalnak, akkor Ráckeve
Ráckeve
75
82
157
Szecs!
5
1
6
kézm"ipari
termelésében
Vác
18
65
83
nem min!ségi, hanem menyVál
7
7
nyiségi változás történt, s ez
Visegrád
9
9
jórészt a falusi iparosok beA Budai Szandzsák hászvárosaiban él! iparosainak migrááramlásának tudható be.
ciója (1546-1559). KÁLDY-NAGY (1971): 85-95. KÁLDYNAGY (1977): 261-267.
A hazai kézm"vesek a
14-16. század folyamán
céhekbe tömörültek. A céh a középkorban az azonos mesterséget "z! iparosok érdekvédelmi szervezete volt. Az egy szakmához tartozókat egyesítette, hogy számukra
nyersanyagot és megfelel! piacot biztosítson. Els!rangú feladatának tekintette, hogy a
céhtagokat megvédje a keresked!k és a kontárok (céhen kívüli ipar"z!k) részér!l fenyeget! küls!, valamint a szakmabeliek között fellép! bels! verseny ellen. A céhszabadalmak aprólékosan szabályozták a termelés és az értékesítés egész folyamatát, beleértve a késztermékek árát is. A céhek élén a céhmesterek álltak, akik saját m"helyükben, saját szerszámaikkal, nyersanyagukkal dolgoztak. Családtagjaikon kívül legények
(segédek) és inasok (tanulók) segítették munkájukat.14
A meglehet!sen sz"kszavú forrásokból annyit sz"rhetünk le biztosan, hogy
Ráckevén a török id!kben mindössze két szakma céhesedett: a szabóké és a
csizmadiáké. Ráadásul azok is a 17. században. A fényes múltra visszatekint!
szabók 1657-ben kapták meg céhlevelüket, de 1708. július 1-jén már szükségét
érezték annak, hogy megújíttassák.15
1970). Graz, 1971. 243-246. (Grazer Forschungen. Band 1.) (továbbiakban: SZAKÁLY 1971). SZAKÁLY
(1985): 17-24. ENGEL Pál  KRISTÓ Gyula  KUBINYI András: Magyarország története 13011526. Budapest, 1998. 290. A vonatkozó rész Kubinyi András munkája. BÁCSKAI Vera: Városok Magyarországon az
iparosodás el!tt. Budapest, 2002. 49.
14 GYIMESI Sándor: Magyar gazdaságtörténet 1848-ig. Szerk.: Pach Zsigmond Pál. Budapest, 1989. 20.
BUZA János: A török kori Magyarország gazdaságtörténete. IN: Honvári János (szerk.): Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig. Budapest, 1996. 127. (BUZA 1996).
15 GALGÓCZY Károly: Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült megye monographiája. I. Budapest,
1876. 100. KOVÁCS Józsefné: A Csepel-szigeti céhes ipar múltjából. IN: Tanulmányok a ráckevei járás
múltjából. Ráckeve, 1972. 55.
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A mez!városnak négy alkalommal f!bírót adó csizmadiák jelent!ségére a
kecskemétiek is felfigyeltek: 1656. július 4-én átvették a céhszabályzatukat
(articulus), és huszonegy évvel kés!bb, 1677-ben a település két földesurával,
Wesselényi Ferenccel és Koháry Istvánnal is átíratták.16 A nemesi címmel büszkélked! Csizmadia Nagy János a kiváltságosok számát gyarapította, mégis
jobbnak látta, hogy elhagyja eredeti
lakóhelyét,
és
1667-ben
1546 1559 1562
Kunszentmiklósra költözött. 17 Váradi
1. Ruházati ipar
György szabadszállási iskolamester
szabó
54
57
51
szintén
elsajátította
a
csizmadia
Sz"cs
7
16
24
mesterséget, miel!tt Ráckevén elfoglalta
varga
18
17
25
2.
Élelmiszervolna a jegyz!i állást. 18 A nagyk!rösi
ipar
templom üvegezését 1639-ben befejez!
mészáros
10
13
18
kevei mesterek céhtagságát írott forrás
molnár
5
8
6
hiányában nem tudjuk bizonyítani.19
sóvágó
2
1
Sós
1
1
1
Külön tanulmányt érdemelne annak
Sörös
1
a kérdéskörnek a vizsgálata, vajon
boréget!
2
2
2
Ráckevén miért nem alakultak céhek a
3. Vas- és fémMohácsot követ! évtizedekben, illetve 
ipar
ötvös
6
6
10
a másik oldalról megközelítve a
kovács
6
4
12
témakört  az iparosok miért mondtak
csiszár
3
1
2
le
az
érdekvédelemben
rejl!
kannagyártó
1
1
2
lehet!ségekr!l,
amelyekre
a
törökök
lakatgyártó
1
ellen oly nagy szükség lett volna.
öntösgyártó
1
1
4. Épít!és
Nagyon er!s a gyanú, hogy talán épp a
agyagipar
hódítók tiltották be a társadalmi
ács
8
5
10
önszervez!désnek ezt a sajátos, de
fazekas
1
1
általuk el nem ismert formáját. A
faragó
2
1
Ráckeve kézm"vessége 1546 és 1562 köfelvetett
probléma
eldöntése
zött, 1/1. KÁLDY-NAGY (1971): 85-95.
mindenképpen további kutatást igényel.
KÁLDY-NAGY (1977): 261-267.
A teljesség kedvéért rövid kitér!t
szükséges tenni azokra a török kézm"vesekre, akik a hódoltságban állomásozó katonák és a feladatukat itt teljesít! polgári
tisztvisel!k igényeit elégítették ki. Igaz, új iparágakat nem honosítottak meg, de
16 Pest megyei Levéltár (továbbiakban: PmL) V. 180/A-a. Ráckeve mez!város iratai. Tanácsi
iratok. 13/a. kötet. Ráckevei krónika (1600-1836). Bejegyzés a bels! borítón. IVÁNYOSI-SZABÓ
Tibor: Kecskemét gazdasági fejl!dése 17001850. Kecskemét, 1994. 154. SZAKÁLY Ferenc: Magyar intézmények a török hódoltságban. Budapest, 1997. 54. (Társadalom- és m"vel!déstörténeti tanulmányok 21.) (továbbiakban: SZAKÁLY 1997).
17 SZAKÁLY (1997): 281.
18 SZAKÁLY Ferenc: Egy mez!városi tanító-nótárius életútja (Váradi György feljegyz! könyve,
16301676). IN: KÁLLAY István (szerk.):A magyar hivatali írásbeliség fejl!dése 1181-1981. I. kötet.
Bufapest, 1984. 266.
19 MAKKAI László: Pest megye története. IN: DERCSÉNYI Dezs! (szerk.): Pest megye m"emlékei. I.
kötet. Budapest, 1958. 110.
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szakismeretük és kézügyességük révén felvirágoztatták a magyarországi b!r-,
agyag- és épít!ipart.20
A vízigényes szakmákkal foglalkozó mesterek  b!rkikészít!k, cserz!vargák, csizmadiák, kordoványosok, szattyánkészít!k, szappanosok, agyagformázó tabákosok, fazekasok stb.  külön városrészekben, ún. mahallékban telepedtek le. Ezeket a folyók, tavak, patakok mentén elterül! balkáni városnegyedeket az itt található b!rcserz! m"helyek után a hódítók Debbaghánénak nevezték. Ennek a kifejezésnek rövidített
változata Tabán formában él tovább nyel5. B!ripar
1546
1559
1562
tímár
3
1
2
vünkben.
A
hódoltsági
tabánok
szíjgyártó
1
1
3
els!sorban a Duna mentén jöttek létre:
erszénygyártó
1
Budán,
Pesten,
Vácott,
Ráckevén,
nyereggyártó
3
4
4
Nagymaroson és Dunaföldváron.21
6. Faipar
A török iparosok nem céhekbe, hanem
asztalgyártó
1
2
3
ajtógyártó
1
ún. esnáfokba tömörültek, s üzlethelyiszitaköt!
1
ségeiket a kincstártól bérelték. Életüket
táltölt!
1
1
egy hivatalos városi személy, a muhteszib
kerekes
1
1
1
aga irányította. # ellen!rizte a termelést, !
7. Szöv!ipar
takács
1
4
2
szabta meg az árakat és a béreket, áltanyír!
3
3
3
lában a ráckevei norma szerint. Az
fonó
1
esnáfok élén a sejk vagy a pír állt, ám
8. Egyéb
egészen más funkciót töltött be, mint a
borbély
9
7
14
magyar céhmester.22
portör!
1
1
ÖSSZES
151
162
202
Az 1540-es évekt!l Ráckevén is felt"nt
Ráckeve kézm"vessége 1546 és 1562
egynéhány varga török, 23 akik a b!riparközött, 1/2. KÁLDY-NAGY (1971): 85ban kamatoztathatták tudásukat. Ha iga95. KÁLDY-NAGY (1977): 261-267.
zak Olga Zirojevi$ számításai, 1580-ban 46,
1584-ben 18 muzulmán háztartásf!t, köztük négy csizmadiát (çizmeci) írtak öszsze Ráckevén.24 A mészárosok között is fellelhetünk egy török iparost: Teszvids
Kaszabot (Mészáros Teszvidset). # 1544-ben társult be a Csepel-sziget adójá20 SINKOVICS István: A három országrész igazgatása. IN: Magyarország története 15261686. 3/1.
F!szerk.: PACH Zsigmond Pál. Budapest, 1987. 466. RÁCZ István: A török világ hagyatéka Magyarországon. Debrecen, 1995. 77-82. (továbbiakban: RÁCZ 1995)
21 FEKETE Lajos  NAGY Lajos: Budapest története a török korban. Budapest, 1986. 45. GERELYES
Ibolya: Inventories of turkish estates in Hungary in the second half of the 16th century. Acta Orientalia
Academiae Scientiarum Hungaricae. Tomus XXXIV. Fasc. 23. Budapest, 1985. 280.
22 VASS El!d: Vác a török korban. IN: Sápi Vilmos (Szerk.): Vác története. I. kötet. Szentendre, 1983. 98. Studia Comitatensia 13. HEGYI Klára: Török iparosok a hódoltságban. IN:
NAGYBÁKAY Péter - NÉMETH Gábor (szerk.):V. Kézm"vesipartörténeti Szimpózium Veszprém, 1984. Veszprém, 1985. 35. (továbbiakban: HEGYI 1985). FENYVESI László: A magyarországi balkániak etnikailag heterogén kézm"ves társadalma (1517. század). IN: NAGYBÁKAY
Péter - NÉMETH Gábor (szerk.):VI. Kézm"vesipartörténeti Szimpózium Veszprém 1988. Veszprém, 1989. 146.
23 MOL E 213. Városi és községi pecséttel ellátott iratok. 8. doboz (Pest megye). Ráckeve, No. 1. fol. 66.
24 ZIROJEVI!, Olga: Carigradski drum od Beograda do Budima u XVI i XVII veku. Novi Sad, 1976.
156-157. (Institut za izu"avanje istorije Vojvodine. Monografije. Knjige 14.)
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nak beszedésére vállalkozó keresked!k közé, s 1546-ban összesen 227.860
akcséval számolt el a budai kincstárnak.25
Minden pozitív vonása ellenére a magyarországi  és a ráckevei  török
ipart az egyoldalúság és a kisszer"ség jellemezte. Egyfel!l azért, mert a hódoltságot elárasztó értékes sz!nyegeket, textíliákat, drága fegyvereket, ötvösmunkákat, díszes kerámiákat és más fény"zési cikkeket nem az itteni balkáni iparosok állították el!, hanem azok kereskedelmi forgalom vagy ajándékozás útján
kerültek az országba. Ennek következtében a keleti luxusipar munkamódszerei
eleve nem tudtak meghonosodni hazánkban.
Másrészt maguk a kézm"vesek is szegényes körülmények között dolgoztak.
Nagy m"gonddal elkészített termékeiket azok a korlátozott létszámú, kevés
pénzzel rendelkez! katonák vásárolták meg, akik maguk is gyakran folytattak
ipari tevékenységet. Így aztán a törökbalkáni iparágak idegen testként ékel!dtek be a Csepel-szigeti települések gazdasági életébe, s be kellett érniük a
hódítók meglehet!sen szerény igény" felvev!piacával.26
A török kézm"ves-szatócsok jelenléte tehát kétségtelenül színesítette, de érdemben nem befolyásolta Ráckeve ipari termelését. A hagyományos magyar
iparágak nem hanyatlottak, hanem éppen ellenkez!leg, még virágoztak is a 16
17. században.
Ezek közé tartozott a ruházati ipar (mellékelt ábra). A szabó, a sz"cs és a
varga mesterség 1546-ban 79 f!vel, 1559-ben 90 f!vel, 1562-ben 100 f!vel képviseltette magát. A legnépesebb csoportot a szabók alkották. Számuk 1546-ban 54
f!re, 1559-ben 57 f!re, 1562-ben 51 f!re rúgott. Bár többségük magyarnak vallotta magát, Szabó János esetében a név er!sen gyanús: testvérét ugyanis
Nikolának, míg két segédét Petrinek és Péjónak hívták.
Az iparosok 2535 %-át kitev! szabók az olcsó külföldi textíliákat (szöveteket, vásznakat) varrták kész áruvá. Néhányan hivatásszer"en kereskedtek is,
mint például Szabó Pál és társa, Szabó Máté. Mindketten budai zsidóktól vettek fel kölcsönt, hogy Pécsre utazhassanak és ott al penzzel  valószín"leg
hamis pénzzel  üzletelhessenek. Miután kétes ügyleteiket megunták, kezeseik
elfogták és 1606-ban börtönbe vetették !ket.27
A Bécsben keresked! Szabó Istvánnak Ny!re Imre gy!ri lakos 1554. január 12én 10 000 kaszát ígért, csakhogy miatta többé ne zaklassa a székesfehérvári Nagy
Tamásnét és fiát, Nagy Pétert: En ky wagyok Nyewre Imre . . . gyewreth [Gy!rött]
lakozó vallom en magamat, az en levelemnek Rendybe hogy az miném" marháját [marháját, vagyonát] . . . Ez tisztelend! Marta asszonynak Néhai Nagy Tamásnénak fehérvári
bírónénak, és Nagy Péternek ! fiának én érettem az Kewy Szabo ystwan [István] el
Bewcheltette [becsültette] volna, ez mostan Pechet alath [pecsét alatt] . . . fogadok Ewneky
[!neki, mármint Szabó Istvánnak] az en hytemre és emberséges tisztességemre, hogy
25 VELICS Antal  KAMMERER Ern!: Magyarországi török kincstári defterek. II. kötet. Budapest,
1890. 10-11.
26 HEGYI (1985): 40-42. RÁCZ (1995): 77.
27 MOL E 213. Városi és községi pecséttel ellátott iratok. 8. doboz (Pest megye). Ráckeve, No. 2.
fol. 69.
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adok ! neki az én érettem lett nyomorúságáért 10 000 kaszath ez jövend! bewyth kezep [böjt
közép] napjára minden ok wethetlen [okvetlenül] 28
A Ruhás oldal-on lakó szabókat Ráckevén nagyfokú tisztelet övezte. Ennek
jeleként Szabó Bálintot, Szabó Andrást, Szabó Jánost, Szabó Albertet, Szabó
Dimitrét és Szabó Jakabot 1562-ben ser-i mahallé-nek, utcaf!nök-nek választották meg. A 39 lakókörzet vezet!i közül mellesleg 18-an iparosnevet viseltek:
Asztaljártó Lukács, Varga György, Sz"cs Ferenc, Szabó Bálint, Varga Mátyás,
Nyír! Lukács, Szabó András, Szabó János, Szabó Albert, Sz"cs Gergely, Sz"cs
Orbán, Sz"cs Zsivkó, Ötvös Máté, Szabó Dimitre, Ötvös István, Sz"cs István,
Szabó Jakab és Ötvös Mihály.29
Érdekes módon ez az arány visszaköszön a 17. századi f!bírói névsorban
is. 1609 és 1686 között tíz Szabó, tizenkét Varga, hét Kovács  mintha a kovácsok átvették volna az ötvösök funkcióját , öt Sz"cs, három Csizmadia, három Mészáros, két Molnár, két Takács, egy Ötvös, egy Asztalos, egy Faragó
és egy Borbély vezetéknev" személy állt a város élén. Nevezetesen: Szabó
Miklós (1609), Szabó Bálint (1611), Öreg Szabó Máté (1621), Szabó Mátyás
(1625, 1647), Szabó Miklós (1649), Szabó Pál (1652, 1658), Újtói Szabó György
(1654), Babarczi Szabó János (1657), Szabó Benedek (1681), Lacházi Öreg Szabó István (1666), Öreg Varga János
Iparágak
1546
1559
1562
(1608), Öreg Varga Márton (1613,
Ruházati ipar
52,3
55,6
49,5
%
%
%
1624), Gazdag Varga János (1615),
Élelmiszeripar
13,3
14,8
14,3
Varga István (1626, 1638), Varga
%
%
%
Miklós (1643), Varga György (1645), Vas- és fémipar
11,9
9,2 %
13,4
Pamotyai Varga István (1647), Var%
%
Épít!- és agyag6,0 %
5,0 %
5,4 %
ga Mátyás (1661), Lázár Varga
ipar
István (1666), Cseri Varga István
B!ripar
4,7 %
4,3 %
4,5 %
(1668), Varga István (1671, 1683),
Faipar
2,6 %
2,5 %
2,5 %
Varga Pál János (1682), György
Szöv!ipar
2,6 %
4,3 %
3,0 %
Egyéb
6,6 %
4,3 %
7,4 %
Kovács (1615), Lukács Kovács
Az iparágak egymáshoz viszonyított aránya
(1629), Jakab Kovács (1630, 1642,
Ráckevén (1546-1562). KÁLDY-NAGY (1971):
1650), István Kovács (1636), Mihály
85-95. KÁLDY-NAGY (1977): 261-267.
Kovács (1639), András Kovács
(1640), János Kovács (1672, 1677), Sz"cs Tamás (1614), Sz"cs Balázs (1631,
1641, 1649), Sz"cs György (1635), ifjú Sz"cs Péter (1643), Sz"cs György (1674),
Csizmadia Miklós (1660), Csizmadia András (1668, 1679), Csizmadia Gergely
(1678), Mészáros György (1620), Mészáros Gergely (1631), Mészáros István
(1642, 1652), Molnár Ferenc (1645, 1651), Molnár Mátyás (1674), Takács István
(1657, 1665, 1673), Takács Gergely (1685), Ötvös Szabó János (1675), Asztalos
János (1656), Faragó István (1650, 1663) és Borbély János (1611).30
DÖBRENTEI Gábor (szerk.): Régi Magyar Nyelvemlékek. II. kötet. Buda, 1840. 106.
KÁLDY-NAGY (1971): 89-95.
30 PmL V. 180/A-a. Ráckeve mez!város iratai. Tanácsi iratok. 13/a kötet. (16001836). 11-17.
MAGDICS (1888): 94-100. Szakály Ferenc számításai szerint a tanácstagok 72,7%-a ipar"zésre utaló
nevet viselt. SZAKÁLY Ferenc: A hódolt megye története. IN: Pest megye monográfiája I/2. A honfogla28

29
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A vargák a hétköznapi életben nélkülözhetetlen cip!ket és lábbeliket készítették. Bár számuk a sz"csékével együtt sem érte el a szabókét, ez a szakma így
is egy széles középréteg számára biztosított tisztes megélhetési feltételeket.31
Ráckevén a kézm"vesek 3035 %-a olyan mesterséget (varga, sz"cs, tímár,
mészáros, szíjgyártó, nyereggyártó, erszénygyártó) választott magának,
amelyhez az alapanyagot  húst, b!rt, ínat, faggyút, szarut, sz!rt, csontot  a
szarvasmarha és a juh szolgáltatta. Ennek az a magyarázata, hogy a 17. század
derekáig tartó konjunkturális id!szak idején a települések határában százszámra tenyésztettek ökröket és juhokat, így az iparosok már lakóhelyükön, illetve
annak közvetlen közelében hozzájutottak a szükséges nyersanyagokhoz.32
A ruházati ipar mint húzóágazat mellé rövidesen felzárkózott az élelmiszeripar. Elterjedtségére jellemz!, hogy 1546-ban 20, 1559-ben 24, 1562-ben 29 mészárost, molnárt, sóvágót, sóst, söröst és boréget!t regisztráltak a törökök Ráckevén.
Magán az élelmiszeriparon belül a húsipar állt az élen. A 1517. században a
mészárosok felettébb szerteágazó tevékenységet folytattak. Húst mértek ki, halakat,
b!röket, zsírt, faggyút árultak, ingatlanokat béreltek és állatokkal kereskedtek. A
kedvez! piaci lehet!ségeket kihasználva mindinkább felhagytak a marhák és a
juhok vágásával, jóllehet a tímárokat továbbra is ellátták állatb!rökkel.33
Meggazdagodásuk igazi forrása azonban a kereskedelem lett. 1551-ben
az egyik ráckevei mészáros (lanius) Sáfár Jánost, az esztergomi érsek Tolna
felé igyekv! udvari szállítóját méltatlan módon feltartóztatta és 144 forintot
követelt t!le. A sértett fél a királyhoz fordult panaszával. Sajnos, az ügy
végkifejletét nem ismerjük, mivel a per folytatásról nem kerültek el! újabb
írásos emlékek.34
A 17. század derekán  rövid id!re  egy dömsödi mészáros is megtelepedett a városunkban, de 1664. június 13-án a budai pasa engedélyével visszatért szül!falujába. A ráckevei szubasi külön parancsba kapta, hogy a hazaköltözni szándékozó dömsödi mészárost és a bírót ne zaklassa többé a kocsik
visszaszolgáltatásával.35
A gyenge gabonatermelésér!l ismert Ráckeve gazdasági életében kiemelt
hely illeti meg a malomipart. A molnárok jelent!sége felbecsülhetetlen, mégis
lástól 1686-ig. TORMA István közrem"ködésével szerkesztette ZSOLDOS Attila. Budapest, 2001.
487. (továbbiakban: SZAKÁLY 2001).
31 BOGDÁN István: Régi magyar mesterségek. Budapest, 1973. 242-249. (továbbiakban: BOGDÁN
1973). BOGDÁN István: Mestere volt egykor . . . Budapest, 1984. 251-252. (továbbiakban: BOGDÁN,
1984). BUZA (1996): 136.
32 SZAKÁLY (1971): 253-254.
33 KUBINYI András: Budapest története a kés!bbi középkorban Buda elestéig (1541-ig). IN: Budapest
története. II. kötet. F!szerk.: GEREVICH László. Budapest, 1975. 123. (továbbiakban: KUBINYI 1975).
BOGDÁN (1973): 159-166. BOGDÁN (1984): 192-193.
34 MOL E 21. Benignae resolutiones. fol. 105. MOL Filmtár: 15 274. doboz. BUNYITAY Vince 
RAPAICS Rajmund  KARÁCSONYI János  KOLLÁNYI Ferenc  LUKCSICS József. (szerk.): Egyháztörténeti emlékek a magyar hitújítás korából. V. kötet. 15481551. Budapest, 1912. 577-578.
35 Okmánytár a hódoltság történetéhez Magyarországon. Nagy-K!rös, Czegléd, Dömsöd, Szeged, Halas levéltáraiból. Összegy"jtötték: SZILÁDY Áron és SZILÁGYI Sándor. II. kötet. Pest, 1863.
260. p. (Törökmagyar-kori történelmi emlékek. Els! osztály: Okmánytár. II.)
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anyagi helyzetük eltörpült a mészárosoké mellett. Mindez azért érdekes, mert a
helybéliek és a szomszédos falvak lakói egyaránt a mez!városban !röltették
gabonájukat. Kérdés persze, hogy a malomipar fejlettsége lemérhet!-e pusztán
a molnárok száma alapján. Nagyon úgy fest, hogy nem.
1546-ban 22, 1562-ben 19, 15801590-ben 99 egykerekes, alulcsapó hajómalom
kelepelt a Dunán. Felt"n!, hogy a tizenhat tulajdonos  Farkas Petre, Péter Imre,
Markó Burik, Nikola Turcit, Dimitri Zselik, Gyurka Milik, Bárán Albert, Gyurko
Miladin, Nikola Çurtornik, Neva Kostadin, Ács Mihály, Balik János, Sóvágó Lukács,
Nev Vukovik, Antal Radosevik, Marko Ranakovik  között egyetlen Molnár vezetéknev" személy sem fordul el!. Talán nem tévedünk nagyot, ha arra gondolunk,
hogy a tulajdonosi jogokat a település gazdag keresked!i gyakorolták, míg a molnárok csupán bérl!ként üzemeltették a
A település
Az ötvösök száma
vízi- és szárazmalmokat. 36 Hasonló
neve
1546 1559 1562 Átlag
jelenséget tapasztalunk Tolnán is, ahol a
Buda
1
2
5
3
huszonnégy
malomtulajdonosból
Kecskemét
5
6
7
6
tizenheten gabonatermeléssel egyáltalán
Pest
1
2
2
2
Ráckeve
6
5
10
7
nem foglalkoztak.37
Vác
2
3
2
Dacára annak, hogy külföldr!l
ÖSSZES
13
17
27
20
iszonyatos mennyiség" fémeszközök
Ötvösök a Budai Szandzsák hászvárosaiban
(szegek, kések, kaszák) árasztották el
(15461562). KÁLDY-NAGY (1971): 7-15.
85-95. 116-121. 184-187. és 328-335. KÁLDYa hazai piacot, a fémiparon belül hét
NAGY (1977) 35-40. 78-80. 173-177. 203-207.
szakma különült el egymástól. A
és 261-267.
kovácsok mint a korszak ezermesterei
például nem csak a legszükségesebb mez!gazdasági eszközöket készítették el
és javították meg, hanem állatokat is gyógyítottak. Igazán a 17. században 
1615 és 1677 között  futották ki magukat, amikor hét kovács összesen tíz
alkalommal töltötte be a mez!városban a bírói tisztséget. S csakúgy, mint korábban, most is keresztnevükön és a magyar kovács névhelyettesít!vel írták
össze !ket.38
A fémm"vesség csúcsát az ötvösség jelentette. A Budai Szandzsák területén
mindössze öt hászvárosban tevékenykedtek ötvösök: Budán, Pesten, Vácott,
Kecskeméten és Ráckevén. A mesterség a városiasodás fokára utal, s ott vert
gyökeret, ahol a m"vészien elkészített ékszereket, fegyvereket és más tárgyakat
értékesíteni lehetett.
Az ötvösök a török hódítás el!tt f!ként a birtokos nemesség számára dolgoztak.
Most, hogy a nemesek elmenekültek a hódoltságból, az új vev!kör azokból a jó36 KÁLDY-NAGY (1971): 89. KÁLDY-NAGY Gyula: A budai szandzsák 15461590. évi összeírásai.
Demográfiai és gazdaságtörténeti adatok. Budapest, 1985. 506. Pest megye múltjából 6. R. VÁRKONYI
Ágnes: Három évszázad Magyarország történetében 15261790. I. kötet. A megosztottság évszázada 1526
1606. Budapest, 1999. 122.
37 KÁLDY-NAGY Gyula: Tolna mez!város mez!gazdasági termelése a XVI. század derekán a
török adójegyzékekben. Agrártörténeti Szemle, 1962. IV. évf. 3-4. sz. 582. SZAKÁLY (2001):
380.
38 SZABÓ György: A falusi kovács a XVXVI. században. Folia Archeologica VI. Szerk.: MIHALIK
Sándor. Budapest, 1954. 136-143. BOGDÁN (1973): 15-24. BOGDÁN (1984): 179-181.
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módú mez!városi polgárokból került ki, akik az állat- és egyéb kereskedelemb!l
származó t!kéjüket arany- vagy ezüstáruk vásárlásába fektették.39
A ráckevei ötvösök leginkább piacra termeltek, s ebb!l adódóan üzleteltek
is. Emlékezzünk csak vissza! Ötvös Istvánt 1508-ban mercator-nak (keresked!nek) címezték az oklevelek.40 Vagyonos ember lehetett, akárcsak Ötvös Péter
esküdt elöljáró (1536),41 valamint Ötvös Máté, Ötvös István és Ötvös Mihály
utcaf!nökök (1562).42
Hiába találjuk az esküdt elöljárók között Asztaljártó Lukácsot, Asztalos Jánost, Faragó Istvánt, Nyír! Lukácsot, Takács Istvánt és Takács Gergelyt, a fa- és
a szöv!ipar városunkban nem ütötte meg a fémm"vesség szintjét. A hordókat
készít! kádárok hiánya az alacsony bortermeléssel, a takácsok, nyír!k és fonók
alacsony száma pedig a hazai textilipar gyengeségével függött össze. Az ügyes
kez" hajóácsok és faragómolnárok keze alól kisebb naszádok, sajkák, hajók és
malmok kerültek ki.
Valamivel kedvez!bb helyzet teremt!dött az épít!ipar terén. Azokban a
helységekben, ahol ácsokat és k!m"veseket említenek a források, biztosra vehet!, hogy nem a lakosok építették fel házaikat, hanem egy külön erre specializálódott, szakemberekb!l álló iparos réteg.
Az építészek életkörülményeir!l sokat elárul a két iszlám hitre áttért szerb
ács (dülger), Dimo és Andrea hagyatéki leltára. Az 1591-ben Csepelen elhunyt
mesterek közönséges szerszámokat (fejsze, szekerce, ásó, mér!ón) és használati
tárgyakat (székek, polcok, kosarak, tányérok) hagytak az utókorra. Olyan eszközöket, amelyeket szinte minden háztartásban meg lehetett találni. Azt viszont nem engedhették meg maguknak, hogy ékszereket vagy kincseket gy"jtsenek, de ugyanakkor szegényeknek sem tarthatjuk !ket. Lehetséges persze az
is, hogy rablótámadás érte !ket, ezért nem akadt értékes holmikra náluk a kádi.43 Ezzel szemben kifejezetten vagyonos polgárként jellemezhetjük az 1546ban Nagyszombatban elfogott és kémkedéssel vádolt K!m"ves Sebestyént,44
továbbá K!m"ves Pétert, Ráckeve 1536. évi esküdt polgárát,45 Ács Mihály utcaf!nököt, és a görög (Graecus) származású Latomus adóbérl!t, aki 1572-ben távozott el az él!k sorából.46

SZAKÁLY (1971): 258. BOGDÁN (1973): 233-241. KUBINYI (1975): 121.
MOL DL 36 399.
41 ÁM Dok. gy"jt. 69. 34.; MAGDICS (1888): 70.
42 KÁLDY-NAGY (1971): 94-95.
43 GERELYES (1985): 283. és 328.
44 SZAKÁLY Ferenc: Mez!város és reformáció. Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez.
Budapest, 1995. 136. (Humanizmus és reformáció 23.)
45 ÁM Dok. gy"jt. 69. 34. MAGDICS (1888): 70.
46 KATHONA Géza: Fejezetek a török hódoltsági reformáció történetéb!l. Budapest, 1974. 114. és 143.
(Humanizmus és reformáció 4.)
39
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Misóczki Lajos

A

Bottyán János leveleinek tanulságai1

z önkéntes szám!zetése idején, 1717-ben írt Emlékiratokban ekként
jellemezte II. Rákóczi Ferenc vezényl" tábornokát, Vak Bottyán Jánost: Nyers volt, de józan, éber, szorgalmas. Szerette a népet, és az is
rendkívül szerette !t, mert katonáit szigorú fegyelemben tartotta, de mindenkor igazságot szolgáltatott nekik, amikor igazuk volt.2 Egy dunántúli, talán seregélyesi szegény asszony 1705 körül Jótev! János névvel nevezte.3 A jobbágyasszony még
életében nevezte el. Magyarország volt vezérl" fejedelme a katonái által Botytyán apóként4 emlegetett vezérr"l annak halála után is tisztelettel szólt.
Bottyán János a (vág)sellyei jezsuita iskolában szolgadiákként tanult 1657ig. Bizonyára már akkor, azzal az elhatározással, hogy további útján, a hadtudománnyal a gyakorlatban is, annak minél több oldalával megismerkedjen, és
bennük részt vehessen. Nyilván 15 évesen nem azzal a céllal, hogy tollforgató,
levelezget" végvári vitézzé váljon. Aztán úgy alakult a sorsa, hogy vitézi életét
is szinte végiglevelezte. Vagy inkább úgy, hogy a szükség kívánta helyzetekben bizony tollat is forgatott.
Bottyán János levelei
A Rákóczi-szabadságharc eseményeinek lelkes kutatója, Thaly Kálmán,
gy!jtötte össze, és közölte els"ként Bottyán leveleit. Példáját több történészünk
követte, és fellelt leveleit kiadta, vagy írásaiban hivatkozva bemutatta.5
Bottyán János II. Rákóczi Ferenc táborát választja
A híres törökver" Bottyán a török ki!zése után, tovább is I. Lipót császár és
király szolgálatában állt, akkor is, amikor 1703. december 8-án Zólyom várát
védte a kurucokkal szemben. Hogyan? Nem sokáig, mert a jelzett napon felad1 Vak Bottyán János kuruc generális Gyöngyösre temetésének 300. évfordulóján, a 2009. szept.
26-i, gyöngyösi emlékünnepségen elmondott el"adás b"vített változata.
2 RÁKÓCZI Ferenc: Vallomások. Emlékiratok. 187-416. Szerk. HOPP Lajos; Ford.: Vas István.
Debrecen, 1979. 90.
3 R. VÁRKONYI Ágnes: Így élt Vak Bottyán. Budapest, 1975. 136. THALY Kálmán: Bottyán János
II. Rákóczi Ferenc fejedelem vezényl! tábornoka. Történeti életrajz a kurucz-világ hadjárataival. Bécs, 1865.
14. THALY (1865). vö. Gr. Károlyi Levéltár, Bottyán János lev. Károlyi Sándorhoz 1705. okt. 27-én.
Még az udvari történész, Franciscus WAGNER is annyira dicséri történeti munkájában, amin!vel
a kuruczoknak egy tábornokát sem illeti Bottyánon kívül. THALY (1865): 6. WAGNER, Franciscus:
Historia Josephi I. Caesaris. Wien, 1745.
4 R. VÁRKONYI (1975): 143.
5 A dolgozatban máshol nem hivatkozott, de releváns egyéb munkák: JULIER Ferenc: Bottyán
János = Magyar hadvezérek III., 299-309. Budapest, é. n., BADINSZKY László: Vak Bottyán kuruc tábornok. Esztergom, 1933. CZIGÁNY I.: Bottyán János katonai pályája. Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat Levéltára Évkönyve, 1993-1994. 20-29.
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ta a várat, és német katonai kísérettel Esztergomba távozott. A kurta-furcsa
esetr"l a szabadságharc verses krónikájában Désházy Tolvaj Ferenc ekként emlékezett meg:
Itt [Zólyomban] Bottyán János is benn rekedett vala,
Mert régi nagy vitéz, némettel lovagla:
De Tolvaj Ferencznek t!lle l!n parola,
Hogy ez magyar ügyhöz ü szíve meghajla [...]
Ekkor Esztergomban németekkel méne,
Hogy szép portékája s pénze el ne veszne,
És hogy Esztergom is magyar kézbe esne,
Dunántúl való nép hogy hozzája gy"lne!6
Amit sejteni sem lehetett, II. Rákóczi Ferenc 1703. december 20-án Bottyánt
kinevezte a dunántúli hadak generálisának. Holott akkor Bottyán még mindig
a császár hadseregszervez"je volt. Életrajzának részletezése helyett csupán
annyit: 1705-ben egymás utáni haditettel bizonyította, a Dunántúlt képes megtisztítani a némett"l és a fejedelem h! katonája.
Mozgósító, hódoltató, hadba hívó, rendelkez! levelek
A Bottyán-levelek bemutatásával nem törekedtünk a teljességre. Bottyán levelei nem szépirodalmi alkotások, hanem kor- és társadalomrajzi képek sora politikai tartalommal. A szabadságharc idejének eseményeit és az eseményeket alakító-irányító, befolyásoló tényez"it láthatjuk, középpontban Bottyán személyével.
A levelek változatos tartalmát hangsúlyozva kiemeljük, hogy a többségük
hadi ügyr"l, toborzásról, szervezésr"l, hadi ellátásról és felvonulásról szól, a
feladatok pontos megjelölésével. Kunszentmiklóson, 1704. október 13-án kelt,
Kecskemétre küldött, olyan levelet írt, amelyben a (duna)földvári sáncok építéséhez rendelte a várost.7 Mozgósító, egyben békéltet" tartalmú az a nyílt levele,
amelyet már (Duna)földvárról küldött október 15-i keltezéssel a Habsburg
szolgálatban Dunántúlt pusztító rácokhoz, hivatkozva II. Rákóczi Ferenc megbocsátást közl" pátenseire: Méltóságos Fejedelem Urunk [...] kegyelmességébül,
[...] az egész Dunán túl és innend lev! rácz nemzet(nek) [... ha] ennekutánna hadaink
ellen való fegyverkezést"l megsz"nnek,8 az kiadott Pátenseiben gratiát [kegyelmet]
hirdetni mindazoknak kegyelmessen méltóztatott [...].9 Pápa sikeres megvívása
után (Akié Pápa, azé a Bakony  tartotta a korabeli mondás10) 1705. december
9-én nyílt, hódoltató levelet küldött az egész Dunántúlra, felszólítván a még be
nem hódolt részeket [helységeket] a h"ségeskü letételére [...] A híveknek s megtér!k6 Archivum Rákóczianum [...] I. osztály [...] IX. köt. Bottyán János vezényl! tábornok levelezései s
róla szóló más emlékezetre méltó iratok, 1685-1716. Szerk. THALY Kálmán. Budapest, 1883. 141. 96.
tétel. THALY (1883).
7 Uo. 163. 114. tétel
8 Vagyis ha a kurucok elleni fegyveres támadásokat abbahagyják.
9 THALY (1883): 164. 115. tétel.
10 R. VÁRKONYI (1975): 137.
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nek oltalmat ígért. [A Dunántúlon pusztító] stájer rendek [katonáinak] tudtokra
adá: az országot ne égettessék, hogy meg ne bánják.11 A generális életrajzírója nagyon fontosnak tartotta ezeket a leveleket: E kibocsátványok [a] gy!zödelmek hírének szárnyán röpíttetve, nagy hatást szültek, s az országrész teljes szervezését tetemesen el!mozdították, gyorsították.12
Hadjáratai és várvívásai közben is tör"dött a hadba hívással, toborzással és
hadszervezéssel. 1707. augusztus 16-án, a krakai táborában arról határozott,
hogy Nyugat-Dunántúlra érvényes nemesi felkelést hirdet, amelynek els" lépéseként a határszéli Sopron vármegye lakosságát hívta fegyverbe a Fels"büki
Nagy Mihály viceispánhoz címzett levelével: Az ellenség [...] megtér Gy!r felé [...
ezért] az szegénység csak lásson a maga dolgához s takarodásához [a földm!vesek
végezzék a munkájukat, és takarítsák be a termést] [... Ellenben] Kegyelmed
[ ] minden nemességek  senkit ki nem vévén  [...] insurgáltasson [hívjon hadba,
legyen nemesi felkelés] (és) hogy mást statuáljon [állítson]  valaki maga helyett,
absolute meg nem engedem.13 Ritkán fenyeget"zött Bottyán, de a hadi helyzet
sürgetése folytán ezúttal megjegyezte, valamint böcsületét szereti, Urához, véréhez s édes Hazájához köteles[ségét érzi] ollyan szorgalmatos legyen ennek
effectuatiójához [elintézéséhez, végrehajtásához]; másként, ha Kegyelmed vagy [...]
szolgabírái vétsége miatt az ország szolgálatja [...] defectust [hibát, hiányt] szenved,
kénteleníttetem kedvetlen mediumhoz [kényszereszközhöz] nyúlván, vasra veretnem
[...] és jószága felprédáltatik [ ] renitens [parancsmegtagadó] nemes Uraiméknak
[...].14 A nem várt vereségek Bottyánt további toborzásra késztették. 1708-ban
már a fejedelem csapatkiegészítésére is számított. Augusztus 25-én, (Érsek)újvárt kelt és Rákóczihoz címzett leveléb"l a katonai létszám aggasztó
csökkenése és miel"bbi új hadkiegészítés szükségessége tárul el": Az Istennek
szent haláláért kérem alázatossan felségedet: Siettesse F!bb-Generális Uram !
Excellentiája közelítését [segélyhaddal érkezését], avvagy hogy csak hadak expediáltassanak [küldessenek], hogy in tempore succurrálhassunk [idejében cselekedhessünk].15 A levél további részében a toborzásról számolt be: Én mindenfelé
potentális [világos, érthet"] leveleimet küldöttem, kénszerítvén mindeneket Felségedhez s nemzetekhez való szeretetekre s hazafiúságokra: ha valaha szolgáltak hazájoknak 
, most van az ideje; de azzal semmitsem efficiálván [el nem érvén], expressus [gyors
küldött] emberem által megjárattam[...] kétszázbúl álló helyeken [a toborzókat] [...]
igen kevéssel [nagyon kevés eredménnyel, azaz kevés jelentkez"vel].16 Mi lehet
az oka, hogy nem gy"jtik az újoncokat?17  kérdezte Bottyán önmagától. Elkeseredetten, de a tenni akarástól megszállottan folytatta, és fejezte be hadijelentését: Felségedhez s nemzetemhez való buzgó szeretetemet [ha ...] nem projectálom is
THALY (1865): 89-90.
Uo. 90.
13 THALY (1883): 402-403. 294. tétel. Viceispán = alispán.
14 Uo. 403.
15 Uo. 530-531. 385. tétel. A f"bb generális úr=gr. Bercsényi Miklós
16 Uo. 530-531. 385. tétel.
17 Uo. 531.
11
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[emlegetem], eleitül fogva experiálhatta [megismerhette]; a mennyire Istenem segít:
sem er!met, sem elmémet, sem értékemet nem kímélem , csak remélhetem, [...] hogy
valamit [...] használhatok. Bár-csak tízezerre szaporodhatnánk, [mert akkor] Isten
[áldásával] egy étszaka könnyen öszvegázoltathatnánk [Pálffy János] táborát.18 Az
utóiratban meger"sítette reményét: Bárcsak ötszáz jó magyar hajdút hamarjában
hozhatnánk bé19 [a dunántúli seregbe]. A rendelkez! levelek közül a
Szécsényben, 1709. január 1-jén Nógrád Vármegye (Közgy!léséhez) címzett levelét hozzuk. Bottyán kivizsgálta a katonák beszállásolásával kapcsolatos panaszokat, és intézkedett: arra intette a vármegyét, hogy a hasonló jelenség elkerülése végett, rendelkezzenek a beszállásolásról.20 Csaknem kapcsolódik az 1709. január 22-én, Heves Vármegyéhez írt levele. Ebben felszólította a vármegyét, a
katonaság ellátásához szükséges naturálékat, [élelmiszereket, a lovaknak takarmányt] miel"bb Szécsénybe szállíttassa, mivel azok ideszállíttatása igen
szükséges.21 Sürget" levelét január 25-én újra fogalmazta, ezúttal Gyöngyösre
címezve, ahol akkor a Vármegye gy!lésezett. Heves Vármegye állítása szerint
a 22-én kért naturálék egy részét Darvas Ferenc kerületi hadbiztos
(provincialis-comissarius) kívánságának megfelel"en elküldte. Ezzel szemben
ennek a szállítmánynak nyoma sincs. Mind ez ideig is hírét sem hallottam22 
írta Bottyán. Feltehet", a kés"bbi napokban a kért szállítmány eljutott
Szécsénybe, mert Bottyán újabb sürget" levelet már nem írt a megyéhez. Az
egyik legutóbbi, a sereg ellátására és toborzásra vonatkozó levele ismét Nógrád
Vármegye Közgy!lésének szólt 1709 áprilisában. Közölte a vármegyével, hogy
egyik tisztjét, Vajda Andrást megbízta, gy"jtse össze az olyan [...] személyeket,
akik korábban harcoltak, de valamilyen nemesi ürügy színe alatt otthon akarnak maradni. Bottyán utasítása szerint azokat a nemeseket ne kényszerítsék az ezredbe vonulni, akik különben is személyesen fognak felkelni [nemesi felkeléssel].23
A hadi élet levelei
Seregének fegyelmér!l az ellenség is többször meggy"z"dhetett. A katonaság
[...] jó disciplinában [fegyelemben] tartatik, semmi húzást s vonyást [pusztítást] nem
követ el24  írta Harkán, 1705. október 27-én, Károlyi Sándorhoz. A katonai feTHALY (1883): 530-531.
Uo. 530-531. Gr. Pálffy János labanc lovassági tábornok.
20 SZIRÁCSIK Éva: Rákóczy levelek Nagy Iván Rákóczi-kori iratmásolatainak regesztái a Nógrád
Megyei Levéltárból. Adatok [...] a Nógrád Megyei Levéltárból 46. Balassagyarmat, 2005. 243. Hiv.:
NML XIV-3. C-5/8. 2-3. Magyar és latin nyelven. Részközlés: CZIPÓ Ern"né-LEBLANCNÉ Kelemen Mária: Rákóczi-szabadságharc és Nógrád megye. Dokumentum-válogatás és ajánló bibliográfia. Szerk.:
SCHNEIDER Miklós. Salgótarján, 1976. (kéziratban) 42.
21 THALY (1883): 592. 433. tétel. Hiv.: HML, (Rákóczi-kori iratok) 10.b. Intézésével Bottyán
Darvas Ferenc comissariust bízta meg.
22 Uo. 592-593. 434. tétel.
23 SZIRÁCSIK (2005): 265. Hiv.: NML XIV-3. C-5/8. 85-86. Magyar és latin nyelven. A vármegye ápr. 30-án ismerte meg a levél tartalmát.
24 THALY (1883): 280., 211. tétel.
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gyelemmel nemcsak küzd" társai tiszteletét, hanem a lakosság szeretetét és segítését is elnyerte. Csak józan katonának volt helye a seregében. Err"l még a
fejedelmet is tájékoztatta a Kecskeméten, 1705. augusztus 15-én írt levelével:
Hogy penig az katonáim részegeskedjenek: szemérem [szégyen] volna az énnékem,
mellyel el sem szenvednék; az minthogy az városban meghagytam: egy csöpp bort se
adjanak az katonaságnak. S!t a népemet mindenütt tiltom az részegségtül.25 Mindezek ellenére Ditrich de Glöckelsberg császári altábornagy a Pest melletti táborában, 1705. augusztus 4-én olyan nyílt levelet írt, és terjesztett, amelyben Botytyánról a következ" rágalmakat bizonygatta: # Felséginek [I. Józsefnek] semmi
gyönyörködése nincsen, úgy engemet is mellettem lév! hadakkal nem a végre bocsátott,
hogy én az országot nagyobb-nagyobb veszedelemre és pusztúlásra hozzam, avvagy
Vak Bottyánnak halhatatlan tÿrannusságát [zsarnokságát] s kegyetlenségit elkövessem.26 Áskálódása hiteltelen maradt. A fegyelem megtartásához tartozott a
h!tlenek, esküszeg"k, azaz a katonaszökevények el"kerítése és megbüntetése.
A (duna)pataji, 1705. április 2-i, Kecskemét, (Nagy)k"rös és Czegléd városához
írt levelében a szökevényekr"l rendelkezett: Azokat, akik Generális Károlyi
Sándor dunántúli csapatából elszöktek, fogjátok és rabságban tegyétek.27 Ugyanakkor
azt is látta, hogy miért szöknek a katonák. Rákóczihoz (Érsek)újvárt, 1708.
március 16-án írta azt a levelet, amelyben "szintén el"tárta: Sokan már az szükséget s ruhátlanságot elúnván, szaporán szöknek az ellenséghez, kik nagyobb ártalmunkra vannak, mint az termíszet szerint való nímet ellenség.28 Gr. Bercsényi Miklós f"bb generálishoz a következ" napon hasonlót írt: Már az katona [is] szaporán szökik az ellenség közé az sok koplalás, ruhátlan és költségtelenség miatt.29
1708. augusztus 16-án szintén Bercsényihez írta (Érsek)újvárról: Holnap egy
hópínzt [egy havi zsoldpénzt] ezüstpínzül adok, mivel az fizetés hírére mindgyárt
szaporodik az katonaság [létszáma] s nyugodtabb [...] lészen.30 Seregének mozdulatairól hol a fejedelmet, hol Károlyi Sándort, alkalmanként más generálist is
tájékoztatta, amellyel a seregrészek kapcsolattartását is szolgálta. Kókán, 1705.
március 13-án írt levelével Rákóczit az budai, pesti ráczság, németség készületir!l
értesítette.31
Tácon, 1706. február 3-án, szintén Károlyinak azt írta, hogy Dunántúlon az
egész föld mind mellénk állott; az egész tatai sereg mind hadnagyostúl, zászlóstúl hozzánk gyütt, ki is igen jó katonaság. Bolfort [Wolfart Ádám császári f"hadnagy]
Gy!rr"l egynehányad magával mellém gyütt.32
Uo. 256. 185. tétel.
Uo. 209-211. 152. tétel. A leveleket a leggyorsabb kézbesítéssel küldte a jászberényi,
(jász)félszarui [fényszarui], (jász)apáti és más jász település bíróinak is.
27 Uo. 179. 128. tétel.
28 Uo. 468-469. 336. tétel.
29 Uo. 469. 337. tétel.
30 Uo. 518-519. 376. tétel.
31 Uo. 173-174. 123. tétel.
32 THALY (1883): 283-285. 214. tétel. Wolfart Ádám kuruccá lett, 1707-ben colonellus Bottyánnál, 1708-ban Esterházy Dánielnél. 1709. márc. 17-én császáriak fogságába esett. 1710. jan. 18-án
Gy"rött Heister Siegbert gr. császári f"parancsnok lefejeztette az áruló Ocskay László kuruc briga25
26
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Gy"ztes hadi tettei közül a várostromok egyik legfényesebb diadalát említjük. 1705 november elején a Tolna vármegyei Simontornya vívásához látott.
Hiába lövette a falakat kis ágyúival, nem volt eredménye. Hirtelen elhatározással r"zsét hordatott a vizes-mocsaras várárokba, és november 11-én rohammal
bevette a Dunántúl egyik legfontosabb várát.33 Károlyihoz küldött levelében
ezt írta: Simontornyát vérrel megvettem.34 A dunántúli vármegyékbe november
18-án a Gy"r vármegyei Gyarmatról szétküldött nyílt levelével tájékoztatta a
lakosságot: Én, Bottyán János, Méltóságos Választott Erdélyi Fejedelem, Fels!Vadászi Rákóczi Ferencz Kegyelmes Urunk # Nagysága lovas és gyalog Hadainak
egyik F!-Generálissa, adom tudtára mindeneknek. Minthogy Isten jóvoltábul Nemzetünk által a labancz ellenség Dunántúl megrontott és megszégyenített, mostan pedig
hadammal Simon-Tornya véghelyet is t"lök recuperáltam [visszaszereztem], nekik nem
kevés veszedelmekre, [...] szegény Hazánknak segítségére minden hadaimmal Vas és
Sopron vármegyékre indulok [...] [Ezért] Vice-Ispán és (Szolga)bíró uraimék [...] ezen
pátensemet látván [...] tízezer lovas és gyalog emberre való elegend! provisiót [ellátmányt] rendeljenek Csepreghez.35 Maximilian Adam Starhemberg gr. altábornagy csapatának 1708. február 16-i rajtaütésér"l és foglyul ejtésér"l is szólunk.
A jeles eseményr"l ekképp írt Nyitráról, február 22-én Károlyinak: Írhatom új
hírül, [...] beérkezésemmel a vágmellyéki postérungokba(n) [katonai vonalakba(n)],
[...] Isten kegyelmébül ollyas szerencsével járt, hogy (a) Vágon túl, Szencz táján
Maximilian Staremperg elfogattatott, ki is [...] most ebédel velem. Adjon Isten édes
nemzetünknek illyen, s ennél nagyobb szerencséket is!36 Óhaja nem teljesült.
A kuruc-szabadságharc alkonyán mind gyakrabban kérte Rákóczit hadak
küldésére. (Érsek)újvárt, 1708. augusztus 19-én fogalmazott levelében ezt írta
Rákóczinak: Fölséges Fejedelem! [...] Az Istenért is alázatossan kérem Fölségedet:
erre felé valamelly hadakat nyomíttatni [ideküldetni] méltóztassék, hadd bátorodjék
ezen [az] itt lév! kevés milítia [...] Hajdu kevés vagyon, ki van is, már rosszul kezd beszélni [elégedetlenkedik]. Fölséged méltóztassék hamarjában csak valami [legalább] háromszáz jó magyar hajdut béküldeni, kihez bízhassunk.37 Simontornyán, 1709. augusztus 14-én érvekkel indokolt levelében ezeket írta: Felséges Vezérl! Fejedelem! [...] Jóllehet, sok ízben tettem repraesentátiót [jelentést] mind az Dunántúl
valókrúl, mind mellettem lév! kevés számú hadakrúl Felségednek, [... ismételhetem]
nékem semmi általköltözéshez [átkeléshez] eszközöm [...] két hajóknál nincsen. [Ezért]
most csináltatok valamelly kompot öszveszedett diribdarab deszkákbúl [...] Felséges
Uram, hacsak [...] [felment" vagy kiegészít"] hadak [...] nem j!nek, Dunán túlsó földet elvesztjük. Már is (Duna)földvárhoz szállott egy része[...] az ellenségnek[...] Bár
déros kivégzésének megtorlásául. HECKENAST Gusztáv: Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban?
Életrajzi adattár. História Könyvtár 8. Budapest, 2005. 463-464.
33 R. VÁRKONYI (1975): 134-135. Azon a napon II. Rákóczi Ferenc seregét a KözépSzolnok vármegyei Zsibónál a császári f"parancsnok, Ludwig Herbeville tábornok szétverte.
34 THALY (1865): 78.
35 Uo. 79-80.
36 Uo. 203-204.
37 Uo. 248.
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ezen kevés haddal általköltözködöm is, tartok attul, hogy mind ott vesztem [...] Az Isten
vére hullásáért alázatossan kérem Felségedet [...] úgy siessen szegényeket [...] segíteni,
hogy desperátióba [reménytelenségbe] esvén, mind labanczczá ne légyenek!38 Bottyán
János levelezése a mindennapi élet jelentéktelennek t!n" mozzanataira is kiterjedt, amikor a sereg ügyér"l volt szó.
Az id!járást is itt említhetjük olyan tényez"ként, amely befolyásolhatta a
csapatmozgást, fel- és visszavonulást, valamint a hadi utánpótlást, ellátást.
1709. március 28-án, Szécsényb"l a következ"kr"l értesítette Károlyit: Meg se
gondolja Nagyságod, hogy az vizek szállanának [apadnának], vagy az Ipolyon és
Garamon valahol gázlóban által lehetne menni, mert az Ipoly olly nagy, és most is
nevelkedik [árad], hogy valahol híd volt, mind elhordta; az malmok félig állnak az
árvízben, sehol nem foroghatnak. Itt is csaknem az bástya alá béjött [az áradat]. Az
Garamnak hasonló nagy az árja, azért nemhogy a Garamon, de még az Ipolyon sem
mehetni másként [hídon], hanem csónakon. Ezen árvíz, ha ily meleg id!k járnak,
legalább eltart három, négy hétig, mert az hegyek [a felvidéki hegyekr"l van szó]
még rakva vannak hóval, mellyek naponkínt olvadván szaporítják az folyókat.39 Mivel a tavaszi hóolvadástól megáradt folyókon nem lehetett átvezet", cölöpölt
vagy lábazatolt hidat emelni, a generális találékonyságának köszönhet"en
ezer hajdúja hozzáfogott az említett folyókon csónakhidat építeni. Az hajóshíd csináltatása igen nagy gondom lévén (ezért) mind éjjel-nappal, s!t ünnepnapon
is csináltatom; már ma is felállíttattam egyet, többi is utánna készülnek.40 Mivel a
hidak építésére az ország pénztárából nem telt, saját pénzéb"l áldozott rájuk:
Költséget senkisem adott reá  írta ugyanabban a levélben.41 A következ" napokban tovább is akadályozták a kuruc csapatok mozgását az áradt folyók.
Április 9-én err"l tájékoztatta Károlyit: Itt az vizek [...] ismét ollyan ujulásuk
vagyon, [...] még ollyan nagyok nem voltak [...] Szluha [György?] uram [Érsek]újvárból írja nekem [...] Ollyan árja volt a Nyitrának, [hogy] a hidjoknak a lábait is egyik végén az árvíz és jég elszaggatván felforgatta, az Zsitván is [...] a lábas
hidat. Újabb, hajókra való hidat [...] készítenek !k (Szluháék) is.42 Az áradás 1709ben is gátolta Bottyán katonai terveit.
Sokszor okozott gondot a katonák fizetetlensége, illetve az elértéktelened!
rézpénz forgalmazása. Rákóczi államának jövedelemforrásai elapadtak,
ezüstpénz-tartalékai kimerültek. (Érsek)újvárott a következ", a rézpénzre
vonatkozó tényr"l tájékoztatta Rákóczit 1708. augusztus 19-én: Súgó Uram
négyezer ezüst és négyezer forint réz-poltura pénzzel elérkezett, de a rézpénzben
senki csak egy polturát sem vészen el; úgy megbomlott [a bizalom iránta]. [... Ebb"l következik] soknak patkótalan az lova; se patkót, se vasat pénzen nem kaphatni.43 Sajnálta, hogy a fizetetlen kurucok az Garam körül, Verebély, SarTHALY (1865): 446-448.
Uo. 368-369.
40 Uo. 369.
41 Uo. 379.
42 Uo. 379.
43 THALY (1883): 522-524. 380. tétel. Súgó Uram = Sugó György szakolcai kuruc harmincados
38
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ló/(Nagy)salló és Bars táján szíltiben járják az szegénységet, útakat állnak s fosztogatnak [...].44 Ugyanakkor, szintén Rákóczihoz írta, megismételve a pénzügyi gondokról szóló tájékoztatását: Ma reggel írott levelemben is declaráltam
[beszámoltam] az rézpoltura pénznek teljességgel való [tekintélye]
megcsükkenését, úgy hogy senki már el nem veszi, mivel semmit rajta nem vásárolhatni; az praesidiális [elöljáró, vezet"] hajdúk, kiknek azzal fizettek, az utcákon
mint a polyvát, széjjelszórják; tizenhárom, tizennégy, s!t tizenöt forintot is lehet
egy ezüst forinton venni, de úgy sem kell. Nem is lészen [a réz pénznek]
circulatiója [forgalma], ha az országban term! és találandó jószágot érette nem
adják, sót penig vagy marhát, ki onnét bel!l [a hátországból] erre [...] azon a pénzen áruba sem eresztik. Az ország korcsmáin is mind ezüstpénzen folynak a borok.45 Javasolta a fejedelemnek, hogy legalább a sót szállítsák és rézpénzen
adják, a borokat is azon árúlják, másként haszontalan az militiát [katonaságot]
azzal kedvetleníteni. S!t jobb is vele nem fizetni, mid!n semmi böcsi [becsülete] és
kelete nincs. [...] Remélem, Fölséged bölcs ítélete szerint annak megorvoslandó [...]
Hazánk javára fogja [...] minden jót végez[ni].46 Hazaszeretete és katonái iránti
együttérzése olyan tettekre késztette, amit sem el"tte, sem utána magas
rangú katonatiszt nem cselekedett. Saját pénzb!l, földesúri vagyonából és
jövedelméb"l fizette a hadi kiadásokat. Nem egyetlen, hanem ismétl"d" alkalommal. Ezt Rákóczi is megtudta, és az Egerben, 1708. augusztus 16-án,
Bottyánhoz írt levelében méltatta: K[e]g[ye]l[me]d szép oblatióját [tettét]
[...] köszönjük. [...] [Megtudtuk] az hadaknak maga pénzéb"l fog erogálni [folyósítani], [...] amit jó hazafiúságának [tartunk].47 (Érsek)újvárról, augusztus 17én Bottyán Rákóczihoz jelentette: Isten látja, [...] miném" nyomorúsággal
[vagyok a hadammal], tegnap magam sajátombúl minden személyre harmadfél
forintot fizettem.48 1708. augusztus 17-i (érsek)újvári keltezéssel fennmaradt
nyugta tanúsága szerint Andreánszky Zsigmond f" strázsamester 5 ezer forint fehér vagy ezüstpénzt vett át Bottyán János generális saját pénzéb"l.49
Augusztus 19-ig összesen 7000 ezüst forintot fizetett ki sajátjából.50
Bátorságáról és vitézségér!l már saját korában mesés hírek keringtek. Országszerte hitték, hogy sem golyó nem járja, sem fegyver nem fogja. 1705 nyarán
Dunaföldvárnál Glöckelsberg altábornaggyal megütközve arcát és homlokát
karddal vágták, és lábon l"tték. Aztán ismét megsebesült. Harkán, 1705. október 27-én ezt írta újabb sebesülésér"l Károlyi Sándornak: Én Pápán bezzeg Édes
Fiam, csak alighogy el nem rúgtam az patkót: Mivel az vállamat, fejemet és orczámat
csak alighogy el nem vitte az kartács.51
Uo. 523.
Uo. 524. 381. tétel
46 Uo. 524-525.
47 Uo. 518., 375. tétel.
48 Uo. 520.
49 Uo. 522. 379. tétel. Bottyánnak a Balogh István dandárára zsoldúl kiadott pénze
50 THALY (1865): 253.
51 THALY (1883): 280. 211. tétel.
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Békés mindennapokért a lakosság védelmében
Miközben katonái fegyelmét lelkiismereti ügynek tartotta, a lakosság
háborús szenvedéseit csökkentette vagy felszámolta. Ugyanis számos esetben tapasztalta, a hadak vonulása istencsapásként érte azt a vidéket vagy
településeket, amelyeken áthaladtak. Letarolták a sz"l"ket, vetéseket, legel"ket; az utakat tönkretették, a hidakat szétrontották; a pincéket és vermeket feltörték; felverték a házakat, és örülhettek, ha fel nem gyújtották; felélték, vagy elhajtották a háziállatokat; sarcoltak, büntetéspénzt fizettettek.
Az anyagi-tárgyi rabláson jócskán túltettek az emberek megalázásával, bántásával-kínzásával, olykor még az elrablásával is. El"fordult a férfiak kényszer katonának állítása is. Mindezek elkerülésére védleveleket adott, amelyek
a kuruc visszaéléseket megszüntették. (A császári-királyi katonaság figyelmen kívül hagyta.) A korai védlevelek közül való a Csabán, 1704. október
21-én, Dömsöd helységnek kiállított levele. Leszögezte benne, hogy a megszeg"i súlyos büntetésemet el nem kerülik, életek elfogy érette, azaz halállal
lakolnak.52 1705. augusztus 3-án, Kéménden kelt, Károlyi Sándorhoz küldött ama levele, amelyben a harc hevében indokolatlanul a lakosságot pusztító egyik kuruc egység büntetését sürgette. Részlet a levélb"l: G!dén hada
er!vel [...] ment a Garamnak, senki meg nem állíthatta, [...] mivel a kapitányjok
hátra maradván, nem tartóztathatta. [A] gyalog-tiszteket [...] arestáltassa [helyezze börtönbe] N[agysá]god [... Ugyanis] G!dén hajdúi Kéménden kamaráknak neki esvén, egy szegény asszon könyörögvén, tartotta az ajtót [a rátör" katonákkal szemben], általl!tték a kezét. Kamarákat, házakat, pallásokat föltörtek,
dúltak. Sírva futott [...] hozzám a népség. [Egy] kalapos tiszt van köztök, a fogja
tudni, ki l!tte által az asszony kezét [...] Az Istenért is kérem, [...] ha megbünteti,
az Isten is megáldja N[agysá]godat.53 Szeptember 1-jén Kéméndr"l újabb levélben kérte Károlyit a népet sanyargató katonák számonkérésére: [A katonák] a csordábúl marhájokat elhajtották, és minden falun két, három, négy forintot is vontak [sarcoltak], és némelyeknek szekerek is oda vagyon. Azért Nagyságod
téríttesse meg szegényeknek károkat, és jószágokat visszaadassa. Bizony volt már
tizenöt rendbéli ember nálam, kik panaszolkodtak, hogy marhájokat, szekereket és
egyébféle jószágokat elhajtották. Azért alázatossan kérem Nagyságodat, adassa
vissza,  bizony az Isten is megáldja!54 Utóiratként f!zte a következ"ket: Ez
levelemet pöcsételni akartam, futa hozzám egy leándi jobbágyom panaszolkodván,
hogy N[agysá]god egy hadnagya heted magával odaérkezett, tettetvén magát, hogy
! Kegyelmes urunktól jön. Kocsit kért és kocsit mindjárt adván, azt mondá: Nem
kell nékem kocsi, hanem adjatok hét forintot. Azok hirtelenséggel meg nem adhatván, elvitték egyik lovát jobbágyomnak. Kérem [...] N[agysá]godat, adassa vissza,
és több erre a földre való szegényeknek légyen patrociniummal [oltalommal].55
Uo. 165. 116. tétel.
Uo. 208. 150. tétel. G"dén = Gödény Pál kuruc vicekapitány
54 Uo. 214. 156. tétel.
55 THALY (1883): 214. 156. tétel.
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Útlevelet vagy menetlevelet is adott a sürg"s útra kel"knek.
Sabariában/Szombathelyt állított ki 1707. február 3-án egy levelet a k"szegi követeknek: Levelem praesentáló [jelen lév"] szabad királyi K"szög városa követjei: Tisztelend! Páter Apátúr Uÿváry Gergely Uram, társával együtt,
az én engedelmemb"l mennek Sopronba, szükséges dolgok végett. Intimálom
[pártfogolom], [...] egyszersmind parancsolom minden renden lév! Kegyelmes
Urunk ! Fejedelemsége hadi tiszteinek, híveinek és vitézeinek közönségessen: Ismervén az én engedelmemb!l menni, békével bocsássák és bocsáttassák,
személlyekben megháborgatni, vagy mellettek lév! jószágokban megkárosítani ne
merészeljék, s!t útjokat mindenekben secundálni [segíteni] el ne múlassák, hogy
annál hamarébb visszatérhessenek. 56
Szükség esetén még erélyesen is fellépett, ha a lakosság érdekében intézkedett. 1705. november 18-án Gyarmatról a következ"ket írja a dunántúli vármegyékhez: Parancsoltatik minden helybeli lakosoknak, városiaknak és falubelieknek, f!, nemes- és parasztrenden lév!knek, hogy senki házátul és jószágátul sohová ne távozzék, hanem kiki az házánál maradjon, egyébaránt az ollyat tev!knek nem külömben
mint ellenség jovai elprédáltatnak.57 Pápán, 1707. április 26-án a Közép-Duna
melléki lakossághoz írta a következ" válaszlevelet: Vettem leveleteket dunamellyéki lakosok. Értem nyomorúságos állapototok iránt való panasztokat. [...] Kérlek,
és hagyom, s parancsolom, hogy gy"ljetek által Földvárra minden ingóságtokkal, és
Földvárott lakjatok. Onnét, hiszem, megmunkálhotjátok sz!leiteket, földeiteket. Talám
az Isten jobbra fordítja majd [a napjaitokat] aratás felé; bétakarhatjátok vetésteket,
szénátokat és egyéb jószágtokat [termelvényeteket]. [...] Gy"jetek Földvárra, mivel
Földvár körül valami [kuruc] had is lészen, [így] jobban megmaradhattok. De ha ott
[mostani lakóhelyeteken] maradtok, [...] egészlen elpusztítanak, felpraedálnak benneteket a ráczok.58 Csornán, 1707. november 14-én Esztergomba címzett levelében
a következ"re hívta fel a figyelmet: [...] Hogy penig küls! városiak sz!leiket szabadon mívelhessék, s úgy egész határjokat usuálhassák [használhassák], megengedtetik.59 A békés mindennapokon az általa felügyelt területen nemcsak a labancok távol tartására figyelt, hanem a lakosság munkavégzésének zavartalanságáról
is gondoskodott. A Szentl"rinczkátán, 1709. szeptember 9-én a jászberényiekhez írt levelében a következ"kre utalt: Minthogy jászberényiek az ellenség félelme miatt Berényen alól [...] marháikat, lovaikat és egyéb apró barmaikat nem járathatják, engedtem [...] nekik, hogy [...] az hol bátorságosnak [biztonságosnak] látják,
[...] akármelly falu, város avvagy puszták határain jártathassák és pascuáltathassák
[legeltethessék] mindaddig, míg félelmek le nem csendesedik, vagy az id! jobbra
nem fakad. Intimáltatik [meghagyatik] azért akármelly helységbéli bíráknak, lakosoknak, földes-uraiméknak és Vármegye-Tiszti uraiméknak, hogy nevezett jászberényiek marháit, gulyáit, méneseit és akármelly névvel nevezend! barmait, az hová érkezend!k lesznek, szabadon hagyják járni és pascuáltatni minden ellenzés nélkül;
Uo. 337. 253. tétel.
THALY (1865): 79.
58 THALY (1883): 368. 271. tétel.
59 THALY (1865): 179.
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másként valakik !ket az iránt megháborgatni praesumáljuk [tiltjuk]: kemény
animadversiót [fenyítést] el nem kerülik.60
Közösségeken túl egyéneket is pártfogolt. (Duna)földváron, 1706. május 14-én
pártfogó bizonyítványt állított ki a hadirokkant Kovács Jánosnak: Adom tudtára
mindeneknek ez levelemnek rendiben. Mivelhogy ezen szegény neszméli Kovács János
Méltóságos Generális Károlyi Sándor [ ] Dunán való általjövetelekor Édes Magyar Hazánk [...] szolgálatában [...] Kis-Martony táján öt sebben esvén olyannyira elnyomorodott, hogy más móddal kenyerét keresni elégtelen, hacsak magunk, keresztényi szeretett"l
viseltetvén, alamizsnával nem segítjük. Azért [...] kérek minden keresztényi embereket
segíteni [...] Mely keresztényi jótéteményét kinek-kinek az Isten is megjutalmaztatja.61
Rákócziért, hazáért, nemzetért
II. Rákóczi Ferenc Tokajban, 1703. december 10-én Bottyán János részére tábornoki dekrétumot állított ki, remélvén [...] Hozzánk s Nemzetéhez való szeretetit
fogja valósággal bizongatni.62 A fejedelem nem csalódott egyik legkiválóbb generálisában. Rákóczi iránti odaadó h!ségét, szeretetét minden levelében megemlítette. Kéménden, 1705. szeptember 2-án kelt levelét így zárta: Ezek után
tartsa és éltesse Isten Fejedelemségedet sokáig, szerencséssen, szíb"l kívánom.63 (Érsek)újvári, 1708. augusztus 19-i levélzáradéka: Fölséged kegyes grátiájába [jóindulatába] ajánlván magamat, maradok utolsó csepp vérem kiontásáig.64
Rákóczi és a nemzet el"tte testvér fogalmak: Felségedhez s nemzetemhez való buzgó
szeretetemet [...] experiálhatta [tapasztalhatta]; a mennyire Istenem segít, sem er!met, sem
elmémet, sem értékemet nem kiméllem, csak remélhetem is, hogy valamit azt használhatok.65
Ezt 1708. augusztus 25-én írta. Másik levelében is hangoztatta odaadását: Ha ! Fejedelemsége parancsolja: örömest, jó szívvel kész lészek ezen kevés néppel is éjjel-nappal sietséggel mennem.66 Ezt Károlyihoz írta Kéménden, 1705. szeptember 1-jén.
Hazájáért és nemzetéért is büszkén kiállt. (Érsek)újváron, 1708. augusztus
19-én ezt írta Rákóczinak: Én elég búval, galyibával vagyok, úgy hogy talán
gyermekségemtül fogvást sem éltem illy gonddal. Mégis kívánok tehetségem szerint
Hazánknak s Nemzetünknek boldogításában mindeneket elkövetnem.67
A levelek szerkezete
Bár a leveleket harci körülmények között írta, mindegyiket gondos fogalmazás jellemzi. Akár a fejedelemhez, akár generális társaihoz, akár tiszti beoszTHALY (1865): 480.
THALY (1883): 288-289. 218. tétel.
62 Uo. 142. 97. tétel.
63 Uo. 214-215. 157. tétel.
64 THALY (1865): 250.
65 Uo. 258.
66 THALY (1883): 211-214., 153. tétel.
67 Uo. 522-524., 380. tétel.
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tottjaihoz,
alárendeltjeihez
írt,
címzésükben
valamennyiüket. A számos levél közül:

tisztelettel

szólította

II. Rákóczi Ferenchez
Méltóságos Fejedelem! Nekem Kegyelmes Uram!68
Méltóságos Fejedelem! Nékem kiváltképen való nagy jó, Kegyelmes uram!69
Fölséges Fejedelem! Kegyelmes Uram!70
Felséges Fejedelem! Érdemem felett jó Kegyelmes Uram!71
Édes Fejedelmem! Érdemem felett jó Kegyelmes Uram!72
Gr. Bercsényi Miklóshoz
Méltóságos Székessi Gróf Bercsényi Miklós Magyarország Locumtenens Els! Senator
Úr és Legf!bb Generális, jó Kegyelmes Uramnak, ! Excellentiájának alázatossan!73
Méltóságos F!-Generális és Locumtenens! Kegyelmes Uram!74
Méltóságos Locumtenens s F!bb-Generális! Kiváltkíppen jó Kegyelmes Uram!75
Gr. Eszterházi Antalhoz
Méltóságos Galántai Gróff Eszterházi Antal Generális-Mezei-Marschallus, Senator
Úr és Dunán innét lév! F!b-Generális, nékem jó Patronus Uramnak, ! Nagyságának76
Br. Károlyi Sándorhoz
Tekéntetes Nagyságos Károlyi Sándor F!-Generális Úrnak, nékem bizodalmas
nagy jó Uramnak, ! Nagyságának.77
Méltóságos Generális Károlyi Sándor Kedves Fiam-Uramnak !
N[a]g[ysá]gának.78 Bottyán János jelképesen fiának fogadta br. Károlyi
Sándort, ezért szólította fiaként. Károlyi ezt azzal viszonozta, hogy apjának nevezte; Kedves Apám-Uram. Bottyán olykor még tréfálkozott is generális fiával: Kérem, hogy az erdélyi állapotokrúl [...] tudósítson, mert másként, mint szófogadatlan fiat, kitagadom az fiúságbúl.79 Bizalmasan még a lelki fájdalmát is megírta. Károlyinak: Köbölkúti jószágomig [birtokomig]
[jutván] az ellenség [...] ottlév! gondvisel! öcsémet [jószágigazgatót] torturára
vonta [kínvallatásra fogta], lábánál fogva felakasztván, gondolván azt, hogy valami jószágomat kaphatja.80
THALY (1883): 215. Kéménd, 1705. július 2.
Uo. 281. 1705-b"l.
70 Uo. 468. (Érsek)újvár, 1708. március 16.
71 Uo. 519. (Érsek)újvár, 1708. augusztus 17.
72 Uo. 530. (Érsek)újvár, 1708. augusztus 25.
73 Uo. 674. Szécsén, 1709. június 9.
74 Uo. 441. 1707-b"l.
75 Uo. 518. (Érsek)újvár; 1708. augusztus 16.
76 Uo. 400. Görzsönnél lév" táborbúl, 1707. augusztus 10.
77 Uo. 208-209. Csenkevár, 1705. augusztus 4.
78 Uo. 280-281. Harka, 1705. október 27.
79 Uo. 285. 214. tétel. Tácz, 1706. február 3.
80 Uo. 627. Szécsény, 1709. március 2.
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Kedves Fiam-Uramnak ajánlom szeretettel való szolgálatomat.81
Méltóságos Generális Fiam-Uramnak, kötelesen szolgálok Kegyelmednek.82
Amint fontos hadmozgási híreket megtudott, azonnal továbbította: 1709.
március 29-én Géczy Gábor lovaskapitány Gyöngyösr"l tájékoztatta, ahol Károlyi ezredéb"l hat századdal várta a Garam áradásának végét. Másnap már értesítette Károlyit a kedvez"tlen helyzetr"l.83
Kuruc tiszthez
Tekintetes Nemzetes Vitézl! S!tér Tamás Lovas F!-Colonellus Urnak, ! kegyelmének.84
Egyéb helyre
Isten áldja meg K[e]g[ye]lmeteket! Kecskemét városának, Bírónak és Tanácsnak85
Tekéntetes Nemes Vármegye! Heves Vármegyének!86
Nézzünk néhány levél befejez" soraiból:
II. Rákóczi Ferenchez
Ezzel várván tudósítását, maradok Jó Kegyelmes Uramnak Nagyságodnak alázatos
szolgája Bottyán János.87
Ezzel Fölséged kegyelmes reflexiójában [emlékezetében] magamat alázatossan
ajánlván, életem fottáig maradok alázatos engedelmes szolgája Bottyán János.88
Ezzel ajánlom született kegyelmességében magamat, s maradok érdemem felett való jó Kegyelmes Uramnak alázatos igaz híve s méltatlan szolgája Bottyán János.89
Ezek nem a megalázkodás, hanem az igaz és mély tisztelet "szinte szavai,
megnyilatkozásai.
Fölséged kegyes gratiájába [kegyelmébe] ajánlván magamat, maradok utolsó
csepp vérem kiontásáig alázatos engedelmes szolgája s híve Bottyán János.90
Maradok Nagy Kegyelmes Uramnak Felségednek alázatos igaz híve s méltatlan
szolgája Bottyán János.91
Gr. Bercsényi Miklóshoz
Szokott reflexiójában ajálván magamat, maradok mindenkori alázatos engedelmes
szolgája Bottyán János.92
Excellentiádnak mindenkori alázatos engedelmes szolgája Bottyán János.93
Uo. 593. Szécsény, 1709. január 30.
Uo. 627. Szécsény, 1709. március 2.
83 THALY (1865): 371. Géczy Gábor Thaly Kálmánnál ezredesi rangú.
84 Uo. 457. Üll", 1709. augusztus 21.
85 THALY (1883): 285., 215. tétel. Földvár, 1706. február 19.
86 Uo. 592., 433. tétel. Szécsén, 1709. január 22.
87 Uo. 257. Kecskemét, 1705. augusztus 15.
88 Uo. 469. (Érsek)újvár, 1708. március 16.
89 Uo. 520.
90 Uo. 524. (Érsek)újvár, 1708. augusztus 19.
91 Uo. 531. (Érsek)újvár, 1708. augusztus 25.
92 Uo. 519. (Érsek)újvár, 1708. augusztus 16.
93 Uo. 521. 378. tétel. (Érsek)újvár, 1708. augusztus 17.
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Gr. Eszterházi Antalhoz
Éltesse Isten Nagyságodat! Alázatos szolgája Bottyán János.94
Br. Károlyi Sándorhoz
Maradok N[a]g[ysá]godnak alázatos szolgája Bottyán János.95
Kívánom, ezen levelem találja jó egészségben N(a)g(ysá)godat, maradván igaz jóakarója s apja Bottyán János.96
Kívánom, levelem találja szerencsés állapottal Fiam-Uramat! Fiam-Uramnak
kötelessen szolgáló apja Bottyán János.97
Méltóságos Fiam-Uramnak kötelessen szolgáló apja Bottyán János.98
Méltóságos Fiam-Uramnak, kegyelmednek kötelessen szolgáló apja Bottyán János.99
Kuruc tiszthez
Tisza-Duna közt Commandérozó Generális Bottyán János.100
Egyéb helyre
A Tekintetes Nemes [Veszprém] Vármegyének igaz jóakarója Bottyán János.101
Maradok [Kecskemét városának] jóakarója Bottyán János.102
Nagyságtoknak [Heves Vármegyének] Kegyelmeteknek köteles szolgája Botytyán János.103
Bottyán János az azonnal (akár postán, akár futárral kézbesítend"), a fejedelemhez küldött levelét a Cito. Cito. Cito. Citissime. Citissime [Gyorsan. Gyorsan. Gyorsan. Nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan] jelzéssel írta. (Érsek)újvárról
két levelet is így továbbított; 1708. augusztus 21., augusztus 25.104 Az utóbbi
napon Cito. Cito. Cito. Cito. Citissime. Citissime. Citissime.
Bottyán János levelei alapján egy, a fejedelmét szeret", hazáját és nemzetét
véd", felel"sségteljes hadszervez", irányító, eredménnyel csatázó személy elevenedik meg. Ha több oldalról is b"vebben és hitelesen akarjuk ismerni a Rákóczi-szabadságharc 17031709 közötti eseményeinek összefüggéseit, meghatározó személyeit, ajánlatos a leveleiket tanulmányozni. Érdemes.

THALY (1865): 400. Görzsön, 1707. augusztus 10.
Uo. 209. Csenkevár, 1705. augusztus 4.
96 Uo. 280. 211. tétel. Harka, 1705. október 27. A záró sorába gyakran jókívánságát is belesz"tte.
97 Uo. 468. Nitra, 1708. február 22.
98 Uo. 379. Szécsény, 1709. április 9.
99 Uo. 389. Patak Nógrád vármegyében, Nagy-Oroszi mellett, 1709. április 22.
100 Uo. 457. Üll", 1709. augusztus 21.
101 THALY (1883): 281. Harka, 1705. október 27.
102 Uo. 285. Földvár, 1706. február 19.
103 Uo. 592. 433. tétel. Szécsén, 1709. január 22.
104 THALY (1865): 253. 258.
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Németh István

Az 1934. február 21-i magyar-német kereskedelmi pótegyezmény

A

világgazdasági válság éveiben a magyar-német kapcsolatok meszsze elmaradtak a magyar kívánalmaktól. A hivatalos magyarnémet kapcsolatrendszeren belül csupán a katonai kapcsolatok fejl!dtek töretlenül. Kölcsönösen sok szó és vádaskodás hangzott el a magyarországi német kisebbség kérdésében. A német mez!gazdaság védelmére az 1920as évek közepén hozott, s mindinkább átfogó rendszerré váló állami intézkedések pedig fokozatosan gátat emeltek a hagyományos magyar exportcikkek (gabona, sertés, szarvasmarha) németországi exportja elé, s így megakadályozták a
német viszonylatban er!sen passzív magyar külkereskedelmi mérleg kiegyensúlyozását, amelyet a magyar kormány a Németországba irányuló agrárexport révén kívánt elérni. A német kormány halogató lépései mögött egyre világosabban
kirajzolódott a magyar vezetés számára keser" felismerés, hogy Németország
nem hajlik semmiféle olyan privilégiumra, amely Magyarországot megkülönböztetett bánásmódban részesítené Közép- és Kelet-Európa többi országával
szemben. A magyar kormány érzékenységét sértette, hogy az országot azonosították a balkáni országokkal. Csupán 1931 júliusában írták alá a Magyarországra
nézve meglehet!sen sovány eredményt felmutató kereskedelmi szerz!dést. Az
id!közben kirobbant pénz- és hitelválság miatt azonban Magyarország kötött
devizagazdálkodást vezetett be, transzfermoratóriumot rendelt el, amely megbénította a két ország kereskedelmi forgalmát, s a német áruhitelez!k kb. 5070
millió peng!nyi követelését fagyasztották be. A fizetési forgalom új alapokra helyezése tekintetében a kölcsönös beszámítás (klíring-egyezmény) látszott a legalkalmasabbnak, amelyr!l a két fél 1932 márciusában állapodott meg. A német kereskedelempolitika szigora miatt az egyre passzívabbá váló magyar-német kereskedelmi mérleg egyensúlyát azonban sem a klíring-egyezménnyel, sem a
kompenzációs üzletekkel nem sikerült helyreállítani.
Az 1932. december eleji német külügyminisztériumi (AA) állásfoglalás teljes
külpolitikai érdekközösséget csak a leszerelési kérdésben állapított meg a két ország között. A határrevízió konkrét céljait eltér!nek ítélték, s!t kijelentették, hogy e
területen Németország és Magyarország nem tud közösen fellépni és nem várhatja
el a másik fél aktív támogatását sem. A magyar ambíciókkal ellentétben politikai
érdektelenséget nyilvánítottak Magyarország délkelet-európai szerepét illet!en is.
Német részr!l a Franciaországtól politikai és katonai függ!ségben álló kisantant államok gyengítését hatalompolitikai megfontolásokból ugyan kívánatosnak tartották, de azt alárendelték az e három országhoz f"z!d! gazdasági érdekeknek. A gazdasági kapcsolatok terén Magyarországnak be kellett
érnie a német politikai vezetés ígéretével, hogy a gazdasági prosperitás viszszatértével a német piacon nagy lehet!ségek nyílnak a magyar termékek értékesítésére, amelyet a német mez!gazdaság intenzívebbé válásának további
folyamata sem akadályozhat meg.
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A gazdasági és politikai érdekeket éveken keresztül egymástól elkülönítve kezel!, s ebb!l adódóan a magyar gazdasági érdekeken részvétlenül átsikló német
álláspont csupán Hitler 1933. január 30-i kancellári kinevezését követ! hónapokban változott meg. A magyar diplomaták és politikusok kitartó közbenjárásának
eredményeképpen végül a német-magyar politikai érdekközösség német részr!l
történt elfogadása  s ebb!l adódóan Magyarország megkülönböztetett kezelése 
rövid távon kedvez!en hatott a német-magyar gazdasági kapcsolatok fejl!désére.
A változások érlel!dése azonban id!t vett igénybe; az els! hónapokban Hitler kancellár is csupán ígéretekkel válaszolt Gömbös Gyula miniszterelnöknek a két ország kereskedelmi forgalmának fejlesztését sürget! üzeneteire. S!t, megszaporodtak a klíring- és kompenzációs ügyletek súrlódásai.
A német kormányt végül a német-magyar klíring-szerz!dés 1933. májusi
magyar felmondása késztette azonnali cselekvésre. A június 2-án aláírt jegyz!könyv és bankegyezmény a kompenzációs forgalmat már az új viszonyokhoz
illesztette, s több kompenzációs ügyletet eredményezett.
***
Az 1933 végén megkezd!dött magyar-német gazdasági tárgyalások eredményeképpen 1934. február 21-én német részr!l Hans Georg von Mackensen
magyarországi nagykövet és Max Waldeck titkos tanácsos, magyar részr!l pedig Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter aláírta az 1931. július 18-i kereskedelmi szerz!dés második pótegyezményét, valamint egy bizalmas megállapodást a német-magyar kereskedelmi forgalom támogatásáról.1 Nyilvánosságra csupán a pótmegállapodás és a zárójegyzék került. A pótegyezmény keretszerz!déses jellege az áruforgalom támogatására vonatkozó bizalmas megállapodásokat segítette. A német kormány kötelezte magát a magyar termékek
németországi bevitelének kompenzációs- és klíringegyezmények keretében történ! támogatására, a magyar kormány pedig megígérte a német áruk magyarországi bevitelének méltányos kezelését. A negyedik cikkely kilátásba helyezte
továbbá, hogy Németország számára kedvez!en életbe léptetnek az 1931. évi
kereskedelmi szerz!désben még kell!képpen nem rögzített vámegyezményeket. A pótegyezmény kormánybizottság felállítását irányozta el!, amelyek
közvetlenül szabályozzák a felmerül! kérdéseket.
A magyar-német áruforgalom támogatását rögzít! bizalmas megállapodásban Németország egyetértett azzal, hogy évente 22 millió peng! kiviteli támogatással a lehet! legnagyobb mértékben el!mozdítja az A mellékletben szerepl! magyar árucikkek németországi kivitelét.2
1 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PA AA), Geheimakten, Ungarn, Handel 13. (1934.
február 21.), ill. Reichsgesetzblatt, 1934. március 15. Nr. 14. Rendelet a második pótegyezmény el!zetes alkalmazásáról.
2 Uo. Ezen összegen belül 6,5 millió peng!t a búza, takarmányárpa, köles, és kukorica, 2 millió
peng!t az olajosmagvak, 8,5 millió peng!t a sertésszalonna- és zsír, 5 millió peng!t pedig a mellékletben szerepl! egyéb áruk (búza, takarmányárpa, köles, kukorica, bab, lencse, lenmag, vörös
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Különösen titkos megállapításban rögzítették, hogy Németország ezen összeget
a Magyarországon befagyasztott német árukövetelésekb!l bocsájtja a magyar
kormány rendelkezésére. Az A mellékletben rögzített árumennyiség az 1933. évi
kvótán felül jelent!s, pótlólagos kivitelt tett lehet!vé Magyarország számára. E
kiviteli támogatással Magyarország áruival kiváltságos helyzetbe kerül a német piacon, mert nemcsak megkerülte a német vámokat, hanem kiegyenlít!dött az árfeszültség is az alacsony világpiaci árak és a magas magyar belföldi
árak között. A kiviteli támogatás az ún. Brocchi-szerz!dés3 hitelkedvezményeihez hasonlóan hatott, de azokkal szemben jelent!sen egyszer"södött a kiviteli
támogatás visszatérítési eljárása. Az új magyar-német megállapodásban Németország egyoldalú kedvezményeket nyújtott, ami adott esetben megkönnyíthette a szerz!dések kereskedelempolitikai védelmét.
A megállapodások értelmében Németország a magyar vámkedvezmények
életbe léptetésén kívül egyéb jelent!s gazdasági ellenszolgáltatásokat is kapott.
A nyolc oldalas B mellékletben Németország stabil kontingenst kapott árucikkeinek magyarországi bevitelére, amely biztosítékot nyújtott a német külkereskedelemnek. A német szállítások az alábbi fontosabb árucikkekre terjedtek ki:
káli, koksz, papíráruk, fés"sfonalak, gyapjú, cip!k, üvegáruk, szerszám- és
nemesacél, mechanikai alkatrészek, ólomlemezek, konyhai berendezések, lepárló készülékek, szivattyúk, festékmalmok, varrógépek, mosógépek, személygépkocsik, elektromos f"t!berendezések, távírókészülékek, gyújtógyertyák, gramofonok, játékok, fotópapír.
A megállapodásoktól német részr!l a Magyarországon befagyasztott kb.
6570 millió RM árukövetelés és kb. 40 millió RM pénzügyi hitel felszabadítását remélték, s azzal számoltak, hogy áruforgalom-követeléseiket három-négy
éven belül fel lehet számolni. Úgy vélték: a Magyarországra irányuló német kivitelt megszabadíthatják a devizafelártól is, amelyet a peng!-disagió kiegyenlítésére a magyar beviteli kereskedelemnek kellett viselni. A devizafelártól való
szabadulás pedig preferenciaként hat a magyarországi német kivitelre. Kedvez!nek tartották 150.000 tonna k!szén és bizonyos m"szálas termékek Németország számára biztosított pótlólagos kiviteli lehet!ségét is.
Az áruforgalom támogatásáról aláírt megállapodást 1937. április 1-ig tartó
érvényességgel kötötték, s a felek kijelentették: el!zetesen három hónappal korábban jelezni kell, ha a szerz!dés alapfeltételeiben változást terveznek. A tárgyalások során Németország nem hagyott kétséget, hogy egy magyar-osztrák,
vagy magyar-olasz vámuniót ilyen körülménynek tekintene. Még várni kell annak megítélésével  írta Ritter , hogy a megállapodás megkötésével mennyire sikerült
lóheremag, dohánylevél, szilva, vágómarha, nyersszalonna, liba, nyúl, fácán, sertészsír, vaj, túró,
sajt, tyúktojás, méz, bor, lecsó) kivitelének támogatására irányoztak el!.
3 Mussolini kezdeményezésére Igino Brocchi olasz gazdasági diplomata az olasz-osztrákmagyar áruforgalmat kétoldalú rejtett preferenciák rendszerével igyekezett felélénkíteni, mivel a
nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok akkor elvileg még a szabadkereskedelem elvén, s a
vámtámogatások tilalmán nyugodtak. Az 1932-ben megkötött olasz-magyar és olasz-osztrák
szerz!dések megvalósítása azonban akadozott, mert a három gazdaság nem egészítette ki egymást.
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elérni Magyarország politikai függetlenségének er!sítését nemcsak a kisantanttal, hanem
Olaszországgal szemben is. A német delegációnak az a benyomása, hogy Németország
részér!l nyújtott el!nyökkel er!södött Magyarország ellenállása Olaszország egyidej"
er!s politikai nyomásával szemben. Azzal lehet számolni  vélekedtek német részr!l ,
hogy Magyarország politikai- és gazdasági cselekedeteiben figyelembe veszi a Németország részér!l nyújtott jelent!s gazdasági el!nyöket. Becsléseik szerint a kedvezményben
részesített németországi magyar kivitel a szerz!dés kiteljesedésével 1936-ra eléri az akkori
árakon számított 60 millió Peng!s évi összeget. Az 1933. évi kivitel ezzel szemben 45 millió Peng!, amelynél figyelembe kell venni, hogy a magyar összkivitelnek csupán egyharmada esik az új egyezmény el!zetes szabályozása alá.4
A megegyezés olyan záradékot is tartalmazott, hogy a két kormány a megállapított legnagyobb mennyiség kihasználását harmadik országgal kötött
megállapodás esetén sem csökkenti. E kitételt nyilvánvalóan német nyomásra
rögzítették, hogy védelmet nyújtson a Brocchi-szerz!dések Németország hátrányára történ! kiépítése ellen. A német követségek egyúttal titkos felszólítást
kaptak: kísérjék különös figyelemmel a Magyarország és harmadik országok
közötti gazdasági megállapodásokat.5
A szerz!désben rögzített árucserén kívül további áruszállítási megállapodások születtek. Waldeck titkos jegyzékváltásban értesítette Pétervári Edmundot,
a magyar delegáció vezet!jét, hogy  tekintettel a magyar kormánynak a német
bevitelt támogató különleges engedményeire  a német kormány további vaj,
sajt, túró és tojás mennyiséget vesz át. E többletkontingens fenntartását 1935.
január 1-t!l is kilátásba helyezték.
Ígéretet tettek további mennyiség" füstöletlen szalonna, nyúl, fácán, fogoly,
sertészsír és 6.000 db vámkedvezményes vágómarha-kontingens átvételére.6
Még ugyanezen a napon Waldeck levélben értesítette a magyar delegáció vezet!jét, hogy német magánérdekeltségek kidolgozták egy zsírfeldolgozó üzem
(Kettle rendered lard) tervét, a megállapodásaik értelmében a kormányok latba
vetik befolyásukat a tárgyalások 1934. április 1-ig történ! sikeres lezárulása érdekében. Az üzembe helyezést 1934. szeptember 1-re tervezték, s a német kormány hajlandó volt évente 100.000 q sertészsírt vásárolni, 70.000 q-val megtoldva a szerz!désben szerepl! mennyiséget. Az üzembe helyezés elhúzódása
esetére többféle megoldást dolgoztak ki a zsírszállítások biztosítására.7
Közvetlenül a második pótegyezmény aláírása el!tti napokban titkos egyetértés született a két kormány között arról is, hogy német részr!l elismerik a
Németországba irányuló magyar gyümölcskivitel megfelel! állapotát; az ellen!rzés csupán szúrópróbaszer" vizsgálatokra korlátozódik, s a technikai részle4 PA AA, Geheimakten, Ungarn, Handel 13., illetve Uo. HA-Pol. Ritter, Ungarn, Bd. 3. Ritter
bizalmas információja a német követségeknek a német-magyar kereskedelmi szerz!désr!l (1934.
február 28.).
5 Uo.
6 PA AA, Geheimakten, Ungarn, Handel 13., Titkos jegyzékváltás az áruforgalom támogatásáról szó megegyezéshez (1934. február 21.).
7 PA AA, Geheimakten, Ungarn, Handel 13. Waldeck bizalmas levele Pétervárihoz (1934.
február 21.).
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teket közvetlenül tárgyalják meg.8 A külügyminiszter pedig az EDEKA kereskedelmi hálózat központjának kérdésére válaszolva kifejtette, hogy élénken
üdvözölné a német-magyar gazdasági kapcsolatok támogatása érdekében álló,
minél jelent!sebb mennyiség" magyar mez!gazdasági termék beszerzését.9
Márciusban a magyar nád kapott vámkontingenst.10 Május elején az ellátásügyi, a gazdasági, a külügy- és a pénzügyminisztérium és a Reichstelle für
Milcherzeugnisse, Öle und Fette közötti reszort-megállapodás jött létre a Magyarországról behozandó szalonna és zsír ügyében. Kimondták, hogy a Reichsstelle és a magyar küldöttség május 4-én kezd!d! tárgyalásán politikai okokból
pozitív megállapodásra kell jutni 50 vagon magyar szalonna és zsír május végéig
történ! szállításáról. A német kormánybizottság eladási veszteség esetén kártérítést, s az ügylet lebonyolításához esetleg szükséges t!ke-kiegészítést helyezett
kilátásba.11 Az 1934. évi gyümölcs-és zöldségkompenzációs üzletre a május 17-i
német kormánybizottsági határozat értelmében 2 millió RM állt rendelkezésre,
amelyben az IG Farben bonyolítóként vett részt.12
A magyar-német kereskedelmi forgalom kilátásainak javulásával egyidej"leg
1934 március közepén a német-magyar konzultációs paktum német elutasítása és
Gömbös közelg! római látogatása ismét némi idegességet vitt a két ország kapcsolataiba. Március 9-én Masirevich magyar követ kormánya megbízásából tájékoztatta a német külügyminisztériumot a római konferenciáról: az olasz kormány arra a gondolatra jutott, hogy politikai területen demonstratív jeleget kölcsönöz a találkozónak, s azt kívánja, hogy Olaszország, Magyarország és Ausztria között fennálló szerz!déseket valamilyen formában összekösse egymással.
Magyarország szilárd elhatározása: nem lép be semmiféle exkluzív megegyezésbe, sokkal inkább azon fáradozik, hogy Németország számára nyitva hagyja a
lehet!séget a megfelel! id!pontban történ! csatlakozáshoz.
Május 16-án Masirevich ismét felvetette Bülownak a konzultatív szerz!dés szóbeli megegyezésre vonatkozó korábbi javaslatát. Nyilvánvalóan még csak arra ment a játék, hogy alibit biztosítsanak a római megállapodásra  vélekedett Gerhard Köpke f!osztályvezet!.13 Bülow államtitkár az egész ügyet rosszíz"nek és alibikeresés-jelleg"nek
tartotta, s úgy vélekedett: ha mi szóbeli konzultatív szerz!dést kötünk, a magyarok Olaszország szoros kíséretében védve vannak a német szemrehányásoktól, ezért  minisztere engedélyével  a magyar követ látogatásakor ismételten elutasította a szóbeli garanciapaktumot.14 Három nap múlva Bülow a budapesti német követnek küldött informá8 Uo. Martin Schwartz kormányf!tanácsos és Újhelyi Andor minisztériumi tanácsos szigorúan
titkos feljegyzése (1934. február 17.).
9 Zentrales Staatsarchiv (ZstA), Potsdam, Länderabteilung II. Ungarn. A birodalmi
külügyminiszter 1934. január 6-i levele az EDEKA G. m. b. H. berlini központjának.
10 PA AA, Sonderreferat Wirtschaft, Handel 13. Ungarn Bd. 2. A pénzügyminiszter leirata
(1934. március 20.).
11 Uo. (1934. május 3.).
12 Uo. Sonderreferat Wirtschaft, Handel 11. No. 3. Ungarn, Bd. 1. Mackensen jelentése (1934. május 28.).
13 PA AA, Geheimakten, Ungarn, Pol. 2. Köpke összefoglalója a német-magyar konzultatív
paktumról és a római konferenciáról (1934. március 26.).
14 PA AA, Geheimakten, Ungarn, Pol. 2. Bülow feljegyzései (1934. március 10. és március 16.).

453

Németh István: Az 1934. február 21-i magyar-német kereskedelmi pótegyezmény

ciójában meglehet!sen ingerült hangot ütött meg. A Magyarország és Olaszország
közötti konzultatív paktum ellen semmi kifogásunk nem lenne  írta , de nem felel
meg a Magyarország és Németország közötti szoros baráti viszonynak, ha most Magyarország, Olaszország és Ausztria olyan egyezményben találkozik, amelynek félreérthetetlenül Németország-ellenes éle van. A magyar kormánynak a konzultatív
szerz!dés kötésér!l szóló, Németországnak tett javaslatát nem a német-magyar viszony megszilárdításának lépéseként értékelte, hanem alibi-keresésnek a római konzultatív szerz!désben való szándékozott részvételre. Ne csináljon titkot abból  szólította fel Mackensent -, hogy a német-magyar viszony jöv!beni alakulását jelent!sen
befolyásolják majd a római konzultatív paktum gyakorlati kihatásai.15 Ugyanebben
az értelemben nyilatkozott Neurath külügyminiszter is az !t felkeres!
Masirevichnek, miközben üdvözölte a követ optimista felfogását, hogy a római szerz!dés után Gömbös meg!rizte cselekvési szabadságát.16
Köpke az ügyr!l készített összefoglalójában leszögezte, hogy a Magyarországgal szembeni politika csak általános irányvonallal rendelkezik, amely nem
kötelezi !ket mindes egyes konkrét esetben pontos, precíz magatartásra. Mivel e
kapcsolat a két nép érdekközösségének és szövetségének természetes kifejez!je,
kihatásai nem utolsósorban Magyarország magatartásától is függnek. Magyarország nem követelheti érdekeinek tekintetbe vételét Németországtól, ha ! figyelmen kívül hagyja a német érdekeket. A magyaroknak tisztában kell lenniük azzal, hogy ha mi nem is szándékozunk politikai kombinációkba bonyolódni a kisantant országaival, ezen államokkal szembeni álláspontunk nem azonos Magyarországéval, és a német kereskedelempolitikát nem irányítják politikai szempontok, jóllehet  mint a Magyarországgal kötött legutóbbi gazdasági egyezmény mutatja  készek vagyunk barátainknak jelent!s áldozatot hozni.17
Az 1934. február 21-i magyar-német gazdasági megegyezésen nyugvó
azonnali magyar tojás, búza, árpa, és vajszállítások eredményeként már az els!
negyedévben  magyar statisztikák szerint  1.436.000 millió peng! magyar aktívum keletkezett a két ország kereskedelmében. A német statisztikák pedig 
amelyek a tranzitárukat nem számolták  3 millió RM német passzívszaldót állapítottak meg. Mackensen követ június közepén készített jelentésében azonban már aggódva állapította meg, hogy a Magyarországra irányuló olasz és
osztrák behozatal a német behozatal rovására jelent!sen emelkedett: 1934 els!
három hónapjában 6,5 millió peng!r!l 10,8 millió peng!re, illetve 13 millióról
14 millióra, az el!z! év hasonló id!szakához képest. A német behozatal pedig
15.660.000 peng!r!l 13.091.000 peng!re csökkent.
A magyar kereskedelmi minisztériumban Mackensen kifejtette Péteri és
Ferenczi államtitkároknak, hogy a Németország rovására irányuló tendenciát
nem tudnak elfogadni, s az osztrák és olasz kontingensek b!vítésének megfelel!en a német szállításokat is b!víteni kell. Ferenczi azt válaszolta, hogy az
PA AA, Geheimakten, Ungarn, Pol. 2. Bülow információja Budapestre (1934. március 19.).
Uo. (1934. március 21.).
17 PA AA, Geheimakten, Ungarn, Pol. 2. Köpke összefoglalója (1934. március 26.).
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ezirányú áruforgalom még a gazdasági tárgyalások megkezdése el!tt indult
meg, s az áprilisi mérleg már kiegyensúlyozott forgalmat mutat. Egyúttal viszszautasította Mackensennek az Olaszország és Ausztria részére újólag engedélyezett kontingensek részleteire irányuló kérdéseit. Péteri államtitkár, akivel
Mackensen bizalmasabb viszonyban állt, kés!bb négyszemközti beszélgetésükön elmondta a nagykövetnek, hogy a német kontingensek eddigi kihasználtsága kapcsán meg kell vizsgálni emelésük lehet!ségeit. Ígéretet tett arra, hogy
megküldi Mackensennek a kormánybizottság legutóbbi ülésén tervezett kimutatást a német behozatali kontingensek eddigi kihasználtságáról.18
A magyar-német kereskedelem áprilisra valóban kiegyenlítettebbé vált. A 17,3
millió peng!s magyar kivitellel 16,5 millió peng!s német behozatal állt szemben. A
márciusi-áprilisi magyar áruszállítások során f!leg tojás, búza, árpa, sertészsír és szalonna került a német piacra. A német behozatalban  a korábbiakhoz hasonlóan 
nagy súlyt kaptak a 3 millió 4 peng! érték" tranzitáruk (nyersb!rök, nyersfém, kakaóbab, nyerskaucsuk, kávé, pamuthulladék). A magyar textilipar számára nagy
mennyiségben érkeztek kátrányszínez! anyagok. A következ! hónapokban a német
behozatal kib!vülése várható a meginduló német szállítások és az ipari kontingensek kiaknázása következtében  jelentette néhány nap múlva Mackensen.19
1934 során Magyarországon bátortalan konjunktúra indult meg, amely
számos akadály miatt még nem tudott egyértelm"en kibontakozni. Az év során alapvet!en megoldódtak a magyar gazdaság és gazdaságpolitika korábbi
problémái: az exportfeleslegek elfogadható áron való elhelyezése, a mez!gazdasági termékek belföldi árszínvonalának emelése, a peng! vásárlóerejének
stabilan tartása és az ország ellátása a szükséges nyersanyagokkal.
Az ipar területén folytatódott az 1933 második felében megkezd!dött gazdasági lábadozás. Az el!z! évi mennyiséget 25%-kal meghaladva egyenletesen
növekedett a nyersanyag-behozatal, de a nyersanyagprobléma bizonytalansága
még fékezte a fejl!dést.
A mez!gazdaság helyzetét az el!z! évi jó termés következményei és az 1934.
évi rossz termés határozta meg. 1933-ban a búzatermés 26,2 millió q volt, 1934-ben
csupán 16,7 millió q termett. Ezzel szemben az év során az árviszonyok jelent!sen
változtak, f!leg a mez!gazdasági- és ipari árak összevetésekor: az agrárolló 1933
végén 3035%-ra, 1934 szeptemberében már csak 24,5%-ra nyílt szét.
A magyar pénzügyi politikának 1934 során is sikerült fenntartania a peng! belföldi vásárlóerejét, tekintet nélkül annak külföldi jegyzésére. A pénzügyek így a fedezett!l és a peng! külföldi értékét!l függetlenül funkcionáltak. Az ország fizetési
mérlege  el!zetes becslések szerint  kb. 3035 millió peng! aktív szaldóval zárult.
Az ország külkereskedelmi mérlege az 1933. évihez képest két jelent!s eltérést mutatott: a rossz termés következtében csökkent az export rendelkezésére
álló árumennyiség és növekedtek az árak. Ennek ellenére az év els! 11 hónapjában a behozatal és kivitel összértéke 685,9 millió peng!t tett ki az el!z! évi
18
19

ZstA, Länderabteilung II. Ungarn. Mackensen jelentése (1934. június 11.).
Uo. Mackensen jelentése (1934. június 15.).
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640,4 millió peng!vel szemben. A növekedés azonban egyenl!tlen volt a behozatal és kivitel esetében; a behozatal 12,2%-kal, a kivitel csak 2,8%-kal n!tt. Az
aktív szaldó 60,6 millió peng!r!l 41,7 millió peng!re csökkent. A kivitelen belül növekedett az ipari késztermékek aránya.
Az év során változatlan maradt a magyar vám és behozatali politika módszere.
A hazai gyártmányok védelme érdekében azonban számos, Németországot érint!
speciális termék esetében részben prohibitiv jelleg" vámemelést hajtottak végre.
A vámvédelmet a behozatalra kivetett általányozott értékforgalmi adóval
er!sítették. A számla összegét nem a peng! stabil kurzusa szerint számolták át,
hanem a vámhatóságok szabadon becsülték fel, amelynek során a számla öszszegét csupán kiindulási pontnak tekintették. A vám- és értékforgalmi adónál
is súlyosabban hatott a behozatali engedélyek rendszere. Ez alól csupán a
nyersanyagok és a belföldön nem gyártott néhány áru jelentett kivételt; a többinél behozatali engedélyre volt szükség, amelyeket a kereskedelmi szerz!dések rögzített kontingensei alapján adtak ki. A megrendel! csak akkor kaphatott
behozatali engedélyt, ha üzemének feltétlenül szüksége volt a külföldi árucikkre, és azt hazai termékekkel nem pótolhatta. A behozatali kérelmeket az illet!
termelési ágazatok tagjaiból álló bizottság bírálta el.
Magyarország kereskedelempolitikája az 1934-ben megkötött egyezményekkel
a korábbinál er!teljesebben koncentrált a Németország  Olaszország  Ausztria
térségre. A legfontosabb egyezmények közé tartozott az 1934. február 21-én aláírt
magyar-német gazdasági egyezmény, amely kedvez! helyzetet biztosított a magyar mez!gazdasági termékeknek a német piacon. A szerz!dés 1934. április 1-jén
lépett életbe, és a kés!bbiekben is jól m"ködött. A Németországba irányuló magyar kivitel majdnem megduplázódott, miközben a Magyarországra irányuló német export enyhén n!tt. A németországi magyar kivitel emelkedése lehet!vé tette
a korábbi magyarországi német árukövetelések rendezését.
A fizetési forgalom normalizálódása a Magyarország és Németország között
már régóta tervezett utazási forgalmat is szabályozta. Az 1934. december 15-én
életbe lépett magyar-német utazási egyezmény értelmében a Magyarországról
Németországba utazók havonta és személyenként 500 RM, illetve fordított esetben
az ennek megfelel! peng! átváltására voltak jogosultak. A kormánybizottság átfogó és termékeny munkát végzett. Decemberben az érintett érdekcsoportok
nagyobb mennyiség" lenmag szállításáról kötöttek szerz!dést az 1935. évi termésb!l, amelynek sikeres lebonyolításához minden feltétel adottnak t"nt. 1934-ben
Németország viszonylatában a magyar kereskedelmi mérleg dönt!en megváltozott az el!z! évihez képest, amelynek passzív szaldója Magyarország számára
immáron jelent!s aktívummal zárult. 1933 els! kilenc hónapjának 44.220.000 peng!s behozatala és 28.571.000 peng!s kivitele 1934 hasonló id!szakára 44.835.000
peng!s behozatalra és 56.669.000 peng!s kivitelre váltott. A Magyarország és Németország közötti árucsere már l934 els! kilenc hónapjában elérte az 1933. évi
összértéket, tehát volumene jelent!sen emelkedett.
A magyar kereskedelempolitika másik jelent!s eseménye volt az 1934. május 14én Rómában aláírt gazdasági egyezmény Magyarország és Olaszország, illetve Ma456
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gyarország és Ausztria között, amelyet strukturálisan Olaszország és Ausztria megállapodása egészített ki. Az év során már világossá vált, hogy e rendkívüli reményeket tápláló egyezmények nem kielégít!k Magyarország számára. Még ha Olaszország a kés!bbi megállapodásokban hajlandónak is mutatkozott a májusi egyezményben megállapított búzaárat mázsánként 1 peng!vel emelni, a magas magyar
belföldi árak miatt a búza olaszországi exportja nem emelkedett jelent!sen.
Az olasz vámpolitika miatt az Olaszországba irányuló magyar szarvasmarhaexport sem tudott kibontakozni; mindez végül a Magyarországra irányuló
olasz export kelleténél nagyobb növekedéséhez és az olasz árukövetelések magyarországi befagyasztásához vezettek. E nehézségek miatt az olasz export!röknek hónapokat kellett várniuk követeléseikre.
A magyar-osztrák áruforgalom is elmaradt a várakozásoktól. Ausztriát elriasztották a magas búza- és lisztárak, ezért egyéb készleteket halmozott fel. Így a kereskedelmi mérleg Magyarország számára kedvez!tlenül alakult; nem lehetett
fenntartani a kétoldalú áruforgalomnak a római egyezményben rögzített 1:1,5 arányát Magyarország el!nyére. 1934 harmadik negyedévére a kétoldalú kereskedelem aránya 1:1,1-re csökkent, miközben 1933-ban az arány még 1:1,9-et tett ki.
Az 1934. július 4-én aláírt magyar-csehszlovák kompenzációs szerz!dés 55 millió cseh korona érték" magyar áruszállítást (közötte 13.000 darab zsírsertés) irányzott el!. Mivel 1934 végéig e kontingens kihasználatlan maradt, hosszabbításában
állapodtak meg. A Jugoszláviával fennálló árucsere-egyezményt 1934. szeptember
15-én újították meg, a Romániával folytatott tárgyalások pedig csak 1935 elején vezettek a kompenzációs bázison nyugvó újraszabályozáshoz.20
1934-ben az olasz gazdaság els!sorban politikai ereje révén még jelent!sen
beavatkozhatott a délkelet-európai országok  közöttük Magyarország  gazdasági fejl!désébe. Mihelyt azonban Németország politikai súlya helyrebillent  s
a dolgok logikája szerint az id! Németországnak dolgozott , máris a gazdasági er!viszonyok logikájának kellett érvényesülni Az 1934. február 21-i egyezményt!l a németek joggal várhatták, hogy kell!en ellensúlyozza az olasz gazdasági térnyerést, s a
német külpolitika vezet!i is tudták, hogy Magyarország külpolitikai érdekei miatt sem
kíván Németországgal szembefordulni.21 A német Közép-Európa tervez!k pedig
abból indultak ki, hogy Olaszország néhány év múlva úgyis kiesik a túl nagy
cip!b!l, s Németország egyedül ellen!rzi majd Közép- és Délkelet-Európát.
Az 1934. februári német-magyar kereskedelmi megállapodást 1934 májusában német-jugoszláv, 1935 márciusában a hasonló értelm" német-román kereskedelmi szerz!dés követte, amelyekkel Németország magához kapcsolta a
térség országait, amelyek ugyanakkor e szerz!désekkel a mind intenzívebb,
klíring-rendszer" külkereskedelmi forgalom keretében a második világháború kitöréséig kiegyensúlyozott, biztos felvev!piacot szereztek termékeik számára.

20 ZstA, Länderabteilung II. Ungarn. Schnurre 1934. évi gazdasági összefoglalója Magyarországról (1935. január 18.).
21 RÁNKI György: Gazdaság és külpolitika. A nagyhatalmak harca a délkelet-európai gazdasági hegemóniáért (19191939). Magvet! Kiadó, Budapest, 1981. 256-57.
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Papp Imre

Lavoisier Franciaország és Párizs élelmiszer fogyasztásáról

A

neves kémikus, Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794), tudományos kutatásai és kísérletei mellett jelent!s közéleti tevékenységet folytatott.1 A gazdag új nemes kísérletez! mez!gazdászként,
f!adóbérl!ként és állami tisztségvisel!ként is ismert volt. A Blois közelében
fekv! birtokán 120 ha-os kísérleti gazdaságot alakított ki, amelyen a kor legmodernebb módszerei szerint fogott gazdálkodásba. Felszámolta az ugart,
mesterséges rétet ültetett, meghonosította az angol takarmányrépa és a burgonya termesztését. Megnövelte az állatállományt, hogy elegend! trágya jusson a
szántóra, ahol a gabonafélék hozamait sikerült megdupláznia. Gazdálkodásáról rendszeres nyilvántartást és könyvelést vezetett.2
1768-ban f!adóbérl! lett, vagyis belépett az adóbérleti társaságba, amely rendszeresen bérbe vette az államtól a közvetett adók, illetékek és vámok beszedését.3
Az 1770-es évek els! felében, Terray abbé pénzügyi f!ellen!r, majd a híres közgazdász, Turgot pénzügyi f!ellen!r kérésére részt vett a városi fogyasztási adók
felmérésében. Ennek során megállapította, hogy Párizs határában a város fogyasztásához képest 20%-kal kevesebb adót szednek be. A veszteség a csempészetb!l
adódott, ezért - többek között Lavoisier javaslatára - a város köré 30 millió Livre-ért
(továbbiakban L) falat építettek negyvenöt belép!vel. A párizsi nép ellenségesen
fogadta a falat, s Lavoisier népszer"tlen lett. A felvilágosult szellem" fiziokrata tudós 1789-ben a blois-i választókerület pótképvisel!je lett és beválasztották az alkotmányozó nemzetgy"lés adóügyi bizottságába.4
Az adóügyi bizottság 1791 tavaszán felkérte Lavoisier-t, hogy az új földadóalaphoz készítsen számításokat a francia mez!gazdasági termelés évi tiszta hozadékáról. A megbízatás nem állt távol t!le, mivel saját megjegyzése szerint 1784-t!l egy
nagyobb szabású gazdaságpolitikai munkán dolgozott, amelynek a kézirata azonban sosem került el!. Negyvennyolc oldalas beszámolója  A Francia Királyság földjének gazdagsága cím" m" - kivonatolt eredményei még 1791-ben megjelent.5
SZABADVÁRI Ferenc: Lavoisier és kora. Budapest, 1968. 5.
René Dujarric de LA RIVIÈRE: Lavoisier économiste. Paris, 1949. 101-105.
3 Yves DURAND: Les fermiers généraux aux XVIIIe siècle. Paris, 1971. 45.
4 Jean-Paul POIRIER: Antoine-Laurent de Lavoisier. Paris, 1993. 445-446.
5 Résultats extraits dun ouvrage intitulé de la richesse territoriale du Royaume de France. Remis au Comité de limposition par M. Lavoisier. Paris, 1791. A rövid m"vet a 19. században hat
alkalommal adták ki, többek között 1893-ban Lavoisier összes m"vei között is megjelent: Oeuvres
de Lavoisier. Publiées par les soins du ministre de linstruction publique. T. VI. Paris, 1893. 403-463.
Modern megjelenése a kiváló történésznek, Jean-Claude Perrot-nak köszönhet!, aki az 1893-as kiadást vette alapul: LAVOISIER: De la richesse territoriale du Royaume de France. Texte et documents
présentés par Jean-Claude Perrot. Paris, 1988. J.-Cl. Perrot bevezet! tanulmányt írt hozzá és függelékkel látta el, valamint dokumentumokkal egészítette ki. Az utóbbiak a Lavoisier-hoz hasonló témájú
írásokat tartalmazzák. Jelen tanulmány J.-Cl. Perrot publikálását használja. Továbbiakban:
LAVOISIER 1988.
1

2

459

Papp Imre: Lavoisier Franciaország és Párizs élelmiszer fogyasztásáról

Lavoisier nem a fogyasztásról, hanem a mez!gazdaság értékben kifejezett
nettó hozadékáról szándékozott értekezést írni. Ehhez azonban nem álltak rendelkezésre megbízható statisztikák. Európa egyik legjobban kiépített államában a 19. századig nem készültek országos rendszeres statisztikák sem a népességr!l, sem a termelésr!l, sem a fogyasztásról. Az 1770-es évek elejét!l a rendszeres statisztikák készítésére tett kísérletek csak részleges eredménnyel jártak.
Így a korabeli gazdasági irodalom makrogazdasági adatokat csak becsülni tudott.6 Lavoisier-nak két módszer állt rendelkezésére. Az els! abból állt, hogy a
mez!gazdasági termékek becsült átlaghozamait beszorozta a terület terjedelmével. A kapott termékek mennyiségét ezután beszorozta eladási áraikkal. A
másik módszer az egy f!re jutó fogyasztás megbecsüléséb!l indult ki, amelyet
viszonylag megbízhatóan lehetett elvégezni. A kapott értéket a népességszámmal szorozta be, s így megkapta a bruttó fogyasztást, amelyet az export és
az import különbözete nélkül azonosított a bruttó termékkel.7
A második módszert tekintette megbízhatóbbnak, ahogy a kortársai is.
Az egy f!re jutó fogyasztáshoz nem volt szükség országos statisztikára,
csupán mintavételekre, meghatározott számú és különböz! társadalmi állású, más-más tartományban él! népesség körében. A városokra vonatkozóan
az adóbérlet regiszterei viszonylag megbízhatóak voltak. A f!város fogyasztásáról Terray abbé minisztersége óta külön nyilvántartás állt rendelkezésre a f!adóbérl!i levéltár regiszterei alapján, amely lehet!vé tette, hogy
Lavoisier önálló fejezetben taglalja Párizs fogyasztását.8 A fogyasztás számbavételére már Lavoisier el!tt is tettek kísérletet, többek között az ismert
fiziokrata közgazdász, Dupont de Nemours, akivel szerz!nk jó kapcsolatokat ápolt. 1786-ban a kormányzat mellett m"köd! mez!gazdasági bizottságnak nyújtott be egy becslést Vázlat a királyság termésének értékér!l címmel. Számítása szerint gabonából (rozs és búza), mint a legfontosabb táplálékból egy f! átlagban évente 390,25 litert fogyasztott.9 #rlés után 292,68 liter (100 liter gabona=75 liter liszt), vagyis 219,51 kg (100 liter=75 kg liszt)
liszt maradt, amelyb!l 296,34 kg (1 kg liszt=1,35 kg kenyér) kenyeret süthettek. Egy f! naponta tehát kerekítve 80 dkg kenyeret fogyaszthatott. Az elfogyasztott gabona 60%-a rozs, 40%-a búza volt. Dupont a többi fontos termék fogyasztásáról nem készített kalkulációt.10
6 Bertrand GILLE: Les sources statistiques de lhistoire de France. Des enquêtes du XVIIe siècle à "870.
Paris, 1964. 82-84.
7 Jean-Claude PERROT: Introduction. IN: LAVOISIER (1988): 73.
8 C.-Ernest LABROUSSE: Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIIe siècle.
Paris, 1933. 576.
9 A tanulmányban a korabeli sokféle mértékegységet modern mértékegységekre számítjuk át
szótár alapján. Lavoisier által leggyakrabban használt mértékegységek: 1 uncia=30,5941 gr, 1
livre=489,5058 gr, 1 mázsa=48,9506 kg, 1 pinte=9,5214 dl, 1 muid (bor)=268,22 liter, 1 setier (gabona)=152,343 liter=117,4814 kg. Marcel MARION: Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et
XVIIIe siècles. Paris, 1923. 374-376.
10 Pierre Samuel DUPONT DE NEMOURS: Aperçu de la valeur des récoltes du royaume. IN:
Lavoisier 1988: 224-226.
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J.-Fr. de Tolozan, kereskedelmi intendáns 1789-ben megjelent m"vében Értekezések Franciaország és gyarmatainak kereskedelmér!l - a kenyér, a hús és a
bor fogyasztását kísérelte meg felmérni. Az egy f!re jutó napi átlagos kenyéradagot 68,53 dkg-ra becsülte, de hozzátette, hogy a nehéz fizikai munkát végz!k 1 kg 47 dkg kenyeret is elfogyasztanak. Ezek alapján a 24,6 millió f!s népességnek évente 68,5 millió q gabonára van szüksége. A húsfogyasztást már
sokkal szerényebbnek tekintette, mert a mez!gazdaság nem tud elegend!
húst termelni. Vajból még importra is szorul az ország. Megkísérelte felbecsülni az évente levágott állatok számát. Ezek szerint az ország 1,6 millió ökröt és tehenet, 1,35 millió borjút, 4 millió juhot és 2 millió sertést fogyaszt el,
350,4 millió L11 értékben. Az egy f!re jutó fogyasztást nem becsülte meg, mivel nem ismerte a vágóállatok hús súlyát. A borfogyasztást egy f!re 76,32
liternek számolta, vagyis az össznépesség 18.775.400 hl bort ivott évente. Ehhez 1.072.880 hl - fejenként 4,36 liter - pálinka társult. Az italfogyasztás
összértékét 350 millió L-re tartotta.12
Az egy f!re és/vagy az egy családra es! fogyasztás becslésének története a
18. század elejére nyúlik vissza. A híres hadmérnök, Vauban marsall új tized
adó tervezetéhez szükségesnek vélte az adózó alany anyagi helyzetének megismerését. Bizonyítani kívánta, hogy a fiskális terhek elnyomorították a népet,
ezért új adórendszerre van szükség.13 Vaubant tehát a fogyasztás nem a termelés, hanem a megélhetés szempontjából érdekelte. Lényegében a népi költségvetés tanulmányozásának megalapozója volt.14 Királyi tized cím" m"vében
egy négytagú normandiai takács család jövedelmét és fogyasztását becsülte
meg. A takács naponta 6 r!f (7,13 m) textíliát sz!tt, amelyért 12 sol (továbbiakban: s) fizetséget kapott. Évi 180 munkanappal számolva 108 L-t keresett. Ebb!l
60 L-t (jövedelme 55%-a) kenyérre költött, amelyb!l egy családtagra átlagban
napi 81 dkg jutott. A család évi só fogyasztása és a takács adója együttesen 12
L-t vitt el. A maradék 36 L-b!l fedezte a többi élelmiszert (hal, sajt, szalonna
stb.), a f"tést, világítást, ruházkodást stb. Ehhez jött némi kiegészít! jövedelem:
a feleség varrt és kötött, megm"velte a ház melletti kis kertet, tartott egy sertést
és néhány baromfit.15
Vauban egy leegyszer"sített modellt alkotott, túl kevés élelmiszerrel és
munkanappal számolt, viszont felhívta olvasói figyelmét a fogyasztás fontosságára, így sokan mások is készítettek fogyasztási és költségvetési modelleket.
M. Morineau kiváló tanulmányából megismerkedhetünk a differenciáltabb fogyasztási szerkezetekkel is. Bizonyította, hogy a roueni takácsok kevésbé táplál1 tours-i Livre=20 sol vagy sou, 1 sol=12 dénár. MARION (1923): 338.
TOLOZAN, Jean-François de: Mémoires sur le commerce de la France et ses colonies. Paris, 1789. 4-20.
13 Daniel ROCHE: Histoire des choses banales. Naissance de la consommation dans les sociétés
traditionnelles (XVIIe-XIXe siècle). Paris, 1997. 69.
14 Michel MORINEAU: Budgets populaires en France au XVIIIe siècle. Revue dHistoire
économique et sociale, no 2 1972. 205.
15 VAUBAN, Sébastien Le Prestre de: Projet dune dixme royale. Publiés avec une introduction et
des notes par Éduard COORNAERT. Paris, 1933. 74-77.
11
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koztak olyan szegényesen, mint ahogy Vauban vélte. Többnyire elfogyasztották a
fizikai munkához szükséges napi 3.000-4.000 kalóriát. Modellje szerint egy takács naponta 1.222 gr (2.934 kal.) kenyeret, 325 gr (302 kal.) heringet és 100 gr
(368 kal.) sajtot, összesen 3.604 kalóriát fogyasztott, a felesége 2.171-et, három
kiskorú gyermeke 1.447-et. A maihoz és a korabeli jómódú polgárokéhoz képest azonban egyoldalú volt a család táplálkozása, mert az elfogyasztott kalória 81,4%-a kenyérb!l származott.16
Leclerc de Montlimot abbé 1779-ben megpróbálta a segélyre szoruló soissons-i Pilon család költségvetését rekonstruálni. A férj szabósegéd, a feleség köt!n! két kis
gyermekkel. A férj napi 5 s, a
élelmiszer kenyér egyenértékben 182 L 10 s
(69,2%)
feleség
3
s
keresettel
évi 893,35 kg
ház és kert bérleti díja
24 L
(9,1%)
rendelkezett. Ehhez kaptak
egyenes adó
3 L 10 s
(1,3%)
napi 3 s segélyt, vagyis napi
közvetett adó
12 L
(4,5%)
11 s jutott. A férj naponta
egy tehén bérlete
6L
(2,3%)
734 gr, a feleség 489 gr, a
ruházkodás és minden egyéb
36 L
(13,6%)
két gyerek 245 gr kenyeret
LAVOISIER: De la richesse territoriale du Royaume de
France. Texte et documents présentés par Jean-Claude
evett. Ezt 245 gr rizzsel
Perrot. Paris, 1988. 168.
egészítették ki. Kenyérre és
rizsre napi 8 s 6 dénárt (továbbiakban: d) költöttek. A fennmaradó 2 s 6 d-ból
vajat vagy zsírt és szenet vettek. Bevételük 77,2%-át kenyérre és rizsre költötték.17 Egy lyoni selyemszöv! üzem vezet!je naponta 1154 gr (kb. 3000 kal.) kenyeret, 390 gr (kb. 1100 kal.) húst, 1 liter (kb. 700 kal.) bort, ezen kívül sajtot,
olajat, gyümölcsöt és f"szereket is fogyasztott. Napi 16 s 9 d-t költött átlagban
élelmiszerre. Költségvetésében az élelmiszerek a kiadások 60%-át tették ki, a
kenyér csupán 20%-át.18
Lavoisier is készített egy fogyasztási modellt öttagú (férj, feleség, három tíz
éven aluli gyermek) családról, gazdag és szegény család átlagát figyelembe véve. Egy feln!tt férfi átlagfogyasztását (élelmiszer, ruha, f"tés, világítás) értékben kifejezve annyinak vette, mint a hadsereg egy f!re jutó ellátmányát. Egy
2069 f!b!l álló gyalogezred évi ellátmányának értéke 733.599 L, amely fejenként 354 L 11 s 4 d, de egy lövészre csak 251 L jutott. A fennmaradó fejenkénti
103 L a tiszti kar és az ezred közösen hasznosított ellátmányát szolgálta. Egy
feln!tt férfire jutó 251 L-nek a feleség 2/3-át (167 L 6 s 8 d) és a három gyermek
együttesen is 2/3-át (167 L 6 s 8 d) fogyasztotta. A család így évente 585 L 13 s
4 d értéket fogyasztott. Egy f!re évente tehát átlagban 117 L 2 s 8 d jutott. A
szerz! szerint az átlaghoz képest a szegényeknek évente ennek a fele összeg
sem jött össze.19 Egy öttagú vidéki napszámos család évi bevételét 264 L-nek
vette, vagyis egy f!re 52 L 16 s jutott, amely ínséget jelentett. A 264 L (100%) a
fenti ábra szerint oszlott meg.
MORINEAU (1972): 216.
Charles-Antoine-Joseph LECLERC DE MONTLIMOT: Quels sont les moyens de détruire la
mendicité, de rendre les pauvres valides utiles. Lille, 1779. 87-93.
18 MORINEAU (1972): 456.
19 LAVOISIER (1988): 122.
16
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Tolozanhoz hasonlóan Lavoisier is három termék (gabona, hús, bor) fogyasztását emelte ki. Az egy f!re és az össznépességre jutó fogyasztáshoz
szükséges volt ismernie az ország népességszámát. Olvasta a kor demográfiai
viszonyaival foglalkozók számításait, többek között J.-B. Moheau-ét, aki szerint
1778-ban a királyságban 23,8 millió f! élt.20 A volt pénzügyi f!igazgató, J. Necker
Korzikával együtt 24,8 millióra becsülte az ország lélekszámát.21 Lavoisier a becslésekb!l kiindulva, a viszonylag pontosan nyilvántartott születések és halálozások
számának különbözete
állatfajta állatok száma (db) a hús súlya kg húsfajta %
alapján a növekményt
ökör
397000
136.033.660
22,9
számolta ki 1790-re.
tehén
460.000
56.146.315
9,5
borjú
2.082.500
37.838.798
6,4
Ezek szerint a néjuh
5.256.250
99.247.300
16,7
pességszám 25.000.992
sertés
3.443.750
538.750.000
44,5
f! volt.22 Napjaink
összesen
592.987.313
100
demográfiatörténeti
1. táblázat: Évi húsfogyasztás Franciaországban.
LAVOISIER (1988): 133.
irodalma szerint azonban 1790-ben 28,1 millió
lélek élt a monarchiában,23 a korban tehát alulbecsülték a királyság lélekszámát.
Lavoisier 228,43 kg-ra becsülte egy f!re az évi élelmiszer gabona (búza, kétszeres, rozs, árpa) fogyasztását, amelyb!l ugyanennyi súlyú kenyér készülhetett. Tíz éven aluli gyermekekre évi 133 kg-ot, a feln!ttekre 244,7 kg-ot számított. A 25 milliós népesség tehát 57,11 millió q gabonát fogyasztott el. 1 kg gabona átlagára 4 s 1 d volt, vagyis egy f!re évente átlagban 46 L 12 s 6 d érték"
gabona jutott.24 A közelmúlt kvantitatív történeti irodalma 1781-1790 közötti
évek átlagában 58 millió q-ra becsüli az éves gabonafogyasztást, vagyis igen
közel áll Lavoisier számításához.25
A húsfogyasztást településtípusonként állapította meg. Ez nagyvárosokban volt a legmagasabb, 67,05-78,22 kg/f!/év, a többi városban 44,7 kg, a
falvakban csupán 16,76 kg. Az országos átlag 23,71 kg/f!/év volt, vagyis 1
kg húsra - kerekítve - 10 kg gabona jutott. 1 kg hús átlag ára 10 s 2 d volt,
vagyis egy f! évente 12 L 2 s érték" húst evett. 1 kg hús 2,5 kg kenyeret, vagyis a 23,71 kg hús 59,3 kg kenyeret ért. Az évi közel tízszeres kenyérmenynyiség értéke csupán 3,8-szer volt nagyobb a hús értékénél.26 Lavoisier tett
el!ször kísérletet a vágóállatok számának, súlyának és a fogyasztás szerkezetének megállapítására.
20 Jean-Baptiste MOHEAU: Recherches et considérations sur la population de la France ("778). Publié
avec introduction et table analitique par René GONNARD. Paris, 1912. 25.
21 Jacques NECKER: De ladministration des finances de la France ("784). IN: Oeuvres complètes de
M. Necker, publiées par M. le baron de STAËL. T. IV, Paris, 1821. 299.
22 LAVOISIER (1988): 117. 127.
23 Jacques DUPÂQUIER - Bernard LEPETIT: Le peuplement. IN: Jacques DUPÂQUIER (dirigée
par): Histoire de la population française. T. 2. De la renaissance à "789. Paris, 1995. 61.
24 LAVOISIER (1988): 118. 167.
25 Jean-Claude TOUTAIN: Consommation alimetaire en France de "789 à "964. Économie et société
(Cahiers de lI.S.É.A). T. V, no 11. novembre 1971. 1918.
26 LAVOISIER (1988): 165.
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A két táblázat összevetéséb!l egyértelm", hogy míg országosan a sertéshúsnak volt a legnagyobb szerepe a fogyasztásban, addig a városi mészárszékeket a marhahús uralta. Lavoisier számításában igen jelent!s a különbség (2,5szeres) a városi (42,2
állatfajta állatok száma (db) a hús súlya kg húsfajta %
kg) és a vidéki ( 16,76
ökör
397000
136.033.660
40,3
kg) hús fejadagok
tehén
454.000
55.558.908
16,5
között. Nem tudható,
borjú
1.482.500
29.027.693
8,6
juh
3.756.250
73.548.246
21,8
miképpen állapította
sertés
443.750
43.443.639
12,8
meg az állatok ehet!
összesen
337.612.146
100
súlyát,
csupán
az
2. táblázat: Évi húsfogyasztás Franciaország városaiban.
adatokat közölte: ökör
LAVOISIER (1988): 132.
342,65, tehén 176,22,
borjú 35,24, juh 24,47, sertés 97,9 kg.27 Lavoisier adatait valamelyest túlbecsültnek
tekinti a történeti irodalom. J.-C. Toutain szerint az 1781-1790 közötti évek átlagában csupán 19 kg hús jutott évente egy f!re.28 Lavoisier a városi húsfogyasztás kiszámításához 8 millió f!s városi népességet vett alapul. M"ve végén található
jegyzettöredékeiben viszont úgy vélte, hogy jelent!s számú olyan települést
tekintett városnak, amelynek népessége a mez!gazdaságból él. A tényleges városi népességet 5.450.800 f!nek tekintette.29 Nem tudható, hogy honnét vette az
adatot, de ez már közel áll a várostörténeti irodalom számításaihoz. 1790-ben
B. Lepetit szerint 5.860.000 lélek élt a városokban,30 E. Le Roy Ladurie 5.320.000
f!s városi népességet említ.31
A francia mez!gazdaság harmadik legfontosabb termékének a bort tekintette, amely fogyasztásáról viszonylag sz"kszavúan írt: az ország évente 15296921
hl bort fogyaszt, amelyb!l egy f!re 61,18 liter jut. Tolozan közel 15 literrel tekintette magasabbnak az egy f!re es! fogyasztást. Lavoisier a jegyzettöredékeiben megemlítette apósa, J. Paulze f!adóbérl! becslését, amely szintén magasabb borfogyasztással kalkulált. Ezek szerint az ország évente 19.564.000 hl
bort fogyaszt, vagyis egy f! 78 litert.32 J.-C. Toutain mindegyiknél jelent!sebbnek tekinti a fogyasztást: az 1781-1790 közötti évek átlagában évente 21,4 millió
hl, fejenként átlagban 91 liter fogyott el.33
A híres matematikus kortárs, J.-L. de Lagrange, Lavoisier-t követ!en szintén
készített egy rövid tanulmányt Politika aritmetikai tanulmány a Köztársaság els!dleges bels! szükségleteir!l címmel.34 A tanulmány érdekessége, hogy a gabona és a hús arányában vizsgálja a fogyasztás szerkezetét. Lagrange súly alapján
Uo. 139.
TOUTAIN (1971): 1947.
29 LAVOISIER (1988): 165.
30 Bernard LEPETIT: La population urbaine. IN: DUPÂQUIER (1995): 86-87.
31 Emmanuel LE ROY LADURIE: Baroque et Lumières. IN: Georges DUBY (sous la direction de):
Histoire de la France urbaine. T. 3. La ville classique de la Renaissance aux Révolutions. Paris,1981. 295.
32 LAVOISIER (1988): 150-151.
33 TOUTAIN (1971): 1972.
34 LAGRANGE (Joseph-Louis de): Essai daritméthique politique sur les premiers besoins de
lintérieur de la Rébublique. IN: LAVOISIER (1988): 233-243.
27
28
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minden növényi eredet" táplálékot gabona, minden állati eredet" táplálékot
hús egyenértékre számított át. Három fejadagot különített el: a hadseregét, Párizsét és az országos átlagot. A hadseregben egy f! évente 250,31 kg gabona és
71,46 kg hús egyenértéket fogyasztott. Párizsban ez a fogyasztás 212,93 kg és
101,66 kg, az országos átlag pedig 285,55 kg és 39,16 kg volt. Ezek alapján a
hadseregben 2 egység állati eredet" termékre 7 egység növényi eredet" termék,
Párizsban 10 egység állati eredet" termékre 21 egység növényi, országos átlagban pedig 2 egység állati eredet" termékre 15 egységnyi növényi jutott. Számítása kiemelte, hogy a népi táplálkozásban a növényi eredet" termékeknek - különösen a kenyérnek - meghatározó súlyuk van. Minél nagyobb a különbség a
kenyér javára, annál szegényebb a fogyasztó. A húsfogyasztás növelését javasolta, hogy mindenki elérje a hadseregben lév! arányokat.35
A f!városról írott fejezet - Tanulmány Párizs város népességér!l, gazdagságáról és
fogyasztásáról36 - az els! sikeres kísérlet Párizs fogyasztásának számbavételére.
Lavoisier el!ször a népességszámot becsülte meg: tíz év átlagában évente 19.769
gyermek született, egy születésre 30 f!t számított, így 593.070 lelket kapott, amely
adatot 600.000-re kerekített.37 Mivel 1801-ig Franciaországban nem tartottak tényleges népszámlálást, a szerz! által használt módszer a 18. század második felében
elterjedt volt a demográfusok körében. Mindig adott volt egy többnyire pontos
adat, a születések száma, amelyet az egyházközségeknek kötelességük volt nyilvántartani. Terray abbé, pénzügyi f!ellen!r 1772-ben elrendelte az intendánsoknak, hogy 1770-t!l visszamen!en ezután minden évben gy"jtessék össze az egyházközségekb!l a születések, a házasságkötések és a halálozások számát. Az öszszegy"lt anyagot J.-B.-F. de La Michodière demográfus rendszerezte.38
A népességszám lehet! legpontosabb kiszámításához a szorzószám megállapítása jelentette a legtöbb gondot. A reprezentatív felmérés, a mintavétel volt
az egyedüli megoldás, ez azonban mindig tartalmazott hibalehet!séget. A kor
két ismert demográfusa, L. Messance és La Michodière Párizsra vonatkozóan
egy születésre 30 f!t számolt.39 Lavoisier tehát szakszer"en becsülte meg a népességet és nem sokat tévedett. A forradalom alatt, 1792-ben Párizsban tartott
els! népszámlás eredménye 608.782 f! volt.40 A várostörténeti irodalom számai
sem nagyon térnek el: B. Lepetit táblázata szerint 1780-ban 604.000, 1794-ben
641.000 lakosa volt a f!városnak.41
LAVOISIER (1988): 242-243.
Essai sur la population de la ville de Paris, sur sa richesse et ses consommation. LAVOISIER
(1988): 138-148.
37 Uo. 138.
38 Éric BRIAN: Nouvel essai pour connaître la population du royaume. Histoire des sciences,
calcul des probabilités et population de la France vers "780. Annales de Démographie historique,
no 102, 2001. 175-176.
39 Louis MESSANCE: Recherches sur la population des généralités dAuvergne, de Lyon, Rouen et de
quelques provinces et villes du Royaume. Paris, 1766. 40. 174.
40 Jean-Noël BIRABEN-Didier BLANCHET: Essai sur le mouvement de la population de Paris et ses
environs depuis le XVIe siècle. Population, vol. 53, no 1-2. 1998. 243.
41 Bernard LEPETIT: Les villes dans la France moderne ("740-"840). Paris, 1988. Annex 2.
35
36
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Lavoisier el!ször a kenyérfogyasztást vette számba a Turgot által összegy"jtetett adóbérleti kimutatásokból az 1764-1773 közötti évek átlagában évente a
városba hozott, helyben !rölt kenyérgabona és liszt alapján. A városba kész
kenyeret is szállítottak,
állatfajta állatok száma (db) a hús súlya kg húsfajta %
de kb. ugyanennyi
ökör
70.000
23.985.787
54,4
mennyiséget
ki
is
tehén
18.000
3.171.997,5
7,2
borjú
120.000
4.293.330,1
9,6
vittek, így ezt a szerz!
juh
350.000
8.566.351,5
19,4
nem vette figyelembe.
sertés
35.000
3.426.540,6
7,7
Átlagban évente a
bevitt hús
675.518
1,5
város 1.012.240,35 q
összesen
44.119.524,7
100
3. táblázat: Párizs húsfogyasztása.
kenyeret fogyasztott,
LAVOISIER (1988): 139.
amely egy f!re vetítve
168,71 kg-ot, egy napra pedig 46,19 dkg-ot jelentett. A f!város egy f!re jutó
kenyérfogyasztása 26%-kal maradt el az országos átlagtól (228,43 kg/év és
62,54 dkg/nap).42
Ez nem azt jelentette, hogy Párizs éhezett volna, épp ellenkez!leg, az alacsony kenyérfogyasztás egyéb élelmiszerek nagyobb fogyasztását feltételezte.
Ebben a hús különleges szerepet játszott. Lavoisier a városi és az országos fogyasztást kimutató táblázathoz hasonlót készített Párizsról is.
Évente egy párizsi lakos átlagban tehát 73,53 kg, naponta 20,13 dkg húst
evett, amely háromszorosa volt az országos átlagnak (23,71 kg) és 74%-kal volt
több mint a városi átlagfogyasztás.
Nem biztos azonban, hogy Párizs egyedül állt magas húsfogyasztásával.
Más gazdag nagyvárosok is dúskálhattak a javakban. Maga Lavoisier is -,
ahogy már utaltunk rá - külön kategóriának vette a nagyvárosokat, ahol becslése szerint kerekítve 67-78 kg között változott a húsfogyasztás. Franciaország
második legnagyobb városa, a forradalom el!tti években kb. 140.000 lakosú
Lyon, Párizshoz hasonlóan a leggazdagabb városok közé tartozott. Th. Argant
tanulmánya alapján 1788-ban 70-75 kg hús jutott egy f!re, vagyis naponta 19-20
dkg. A húsfélék összetétele eltért valamelyest a párizsiétól. Míg a f!városra
vonatkozóan Lavoisier nem tüntette fel a kecskehúst, ami bizonyára nem volt
nagy tétel, csupán a külvárosban tartott kecskéket fogyasztották, addig Lyonba
(más déli városokhoz hasonlóan) jelent!s mennyiséget szállítottak be a környez! vidékekr!l.43 A közel 900.000 lakosú Londonban a 18. század végén évente
83 kg hús jutott egy f!re, Genfben 1780-ban 80 kg volt a fogyasztás, Rennes-ben
67, Montpellier-ben 63 kg-ot ettek évente.44
Lavoisier tanulmánya nemcsak azért jelent!s, mert az els! kísérlet a f!város
fogyasztásáról, hanem azért is, mert a lehet! legtöbb fogyasztási cikket próbálta számba venni mennyiség és érték alapján.
LAVOISIER (1988): 138.
Thierry Argant: Lapprovisionnement en viande de boucherie de la ville de Lyon à lépoque moderne.
Histoire urbaine, no 7 - juin 2003. 213.
44 Bartolomé Bennassar - Joseph Goy: A "4-"8. századi élelmiszerfogyasztás történetéhez. Világtörténet, 1977/27. 54-56.
42
43
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Egy f!re évente tehát 416 L 13 s 4 d érték" fogyasztás jutott, amelynek kerekítve 60%-át az élelmiszerek tették ki. A valóságban bizonyára magasabb volt
az érték, mert Lavoisier néhány termékkel nem számolt, így a baromfifélékkel,
tejjel, f!zelékfélékkel, sóval, vízzel és a csempész árúkkal. Nem tett említést arélelmiszer

mennyiség

Mennyiség
/ f!

összérték
L-ben

összes fogyasztás
értéke %-ban

kenyér
rizs
bor
lik!rbor
pálinka
almabor
sör
borecet
hús
tengeri hal
édesvizi hal
tojás
Friss vaj
sós vaj
friss sajt
sózott sajt
cukor
kávé
kakó
f"szerek
gyümölcs,
zöldség
összes
élelmiszer
minden
egyéb fogyasztás
összes fogyasztás

1.012.240 q
17133 q
670.550 hl
2682 hl
21457 hl
5364 hl
53644 hl
10728 hl
441.195 q
48.951 q
997.000
78.000.000 db
15.419 q
13.217 q
424.500 db
12.727 q
31.818 q
12.238 q
1.224
411 q
-

168,71 kg
2,85 kg
111,7 l
44,7 dl
3,57 l
89,4 dl
8,9 l
1,8 l
73,53 kg
8,16 kg
1,66 db
130 db
2,57 kg
2,20 kg
0,70 db
2,12 kg
5,30 kg
2,04 kg
0,20 kg
7 dkg
-

20.600.000
32.500.000
2.400.000
120.000
1.200.000
400.000
40.500.000
4.900.000
1.200.000
3.500.000
3.500.000
1.800.000
900.000
1.500.000
7.800.000
3.125.000
500.000
10.000.000
12.500.000

8,24
13,00
0,96
0,05
0,48
0,16
16,20
1,96
0,48
1,40
1,40
0,72
0,36
0,60
3,12
1,25
0,20
4,00
5,00

Élelmiszerfogyasztás
értéke ( %)
13,83
21,82
1,61
0,08
0,80
0,27
27,20
3,29
0,80
2,35
2,35
1,21
0,61
1,00
5,23
2,10
0,34
6,71
8,39

-

-

148.945.000

59,58

100,00

-

-

101.055.000

40,42

-

-

-

250.000.000

100,00

-

4. táblázat: Párizs évi élelmiszerfogyasztása
Lavoisier 1988: 140-145.

ról sem, hogy az egy f!re jutó fogyasztásban óriási különbségek voltak a társadalmi rétegek között.
Lavoisier tanulmányát követ!en két évvel az orvos és mez!gazdasági szakíró, H.-A. Tessier is közreadott egy rövid írást Párizs fogyasztása címen.
Tessier nagyra értékelte, de egyben kritizálta is Lavoisier munkáját, mert az
1764-1773 közötti tíz évr!l összegy"jtött kimutatásokból indult ki, amely periódusban kenyérb!l két ínséges esztend! is volt, vagyis alacsonyabb volt a fogyasztás. Tessier az 1788 el!tti évtizedet vette alapul, így Párizs évi kenyérfogyasztását 1.282.020 q-ra számolta, amely 26,6%-kal volt több Lavoisier adatánál. Ez alapján az egy f!re jutó fogyasztás 213,67 kg volt. Tessier azonban Párizs népességét csupán 570.000 f!re becsülte, így az egy f!re jutó évi fogyasz467
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tást 224,9 kg-nak vette, amely napi 61,58 dkg-ot jelentett.45 A borfogyasztást
illet!en Tessier Lavoisier adatait vette át. A húsfogyasztást viszont kb. 10%kal alacsonyabbnak vette, mert a vágóállatoknak kisebb hús súlyt tulajdonított, mint Lavoisier. Külön számba vette a baromfit és a vadhúst. Ezek szerint Párizs húsfogyasztása a forradalom el!tti években alábbiak szerint alakult: vágóhídi és behozott hús: 407038 q; baromfihús: 21.033q; vadhús:
2107q; összesen: 430179 q.
Végeredményben az összes fogyasztás csupán 11.016 q-val (2,5%-kal) kevesebb, mint Lavoisier-nál. A baromfi és a vadhús az összes húsfogyasztás 5,4%át tette ki.46
A f!zelékféléknek csupán a hosszú sorát említi, de mennyiségüket ! sem
tudta megállapítani. Hasonló volt a helyzet a gyümölcsfélékkel is, kivéve a
szilvát, amelyb!l a város évente 2.330 q-t fogyasztott. A tejjel sem tudott mit
kezdeni, csupán azt említette meg, hogy a városban 1.200 fej!stehenet tartottak, amelynek a termelése a töredéke lehetett a tejfogyasztásnak. Átlagosan
egy tehén évente 700 liter tejet adott, tehát összesen 8.400 hl-t. A tehenek mellett a külvárosokban sok kecskét is
táplálék mennyisége kalória kalória %
tartottak, többnyire a tejükért, de ez
Kenyér
46,2 dkg
1150
53,7
sem
fedezhette
a
minimális
Rizs
8
gr
30
1,4
szükségletet sem. A város közeli
Hús
20
dkg
480
22,5
falvak
bevitele
javíthatott
hal
2 dkg
30
1,4
valamelyest az ellátáson. A 19.
Tojás
2 dkg
30
1,4
század közepéig a legnagyobb
Vaj
1
dkg
70
3,3
városok tejhiánnyal küszködtek,
sajt
6
dkg
80
3,7
mert a tejet, romlandósága miatt csak
Cukor
1
dkg
40
1,9
igen kis távolságra lehetett szálBor
47
3,1 dl
200
9,4
lítani. J.-J. Hémardinquer 400.000
Pálinka
1 cl
20
0,9
hl-re
becsülte
az
éves
Sör
2,5 cl
10
0,4
tejfogyasztást, amely egy f!re
összesen
66,6 litert, vagyis napi 1,8 dl-t
2140
100
5. táblázat: Napi fejadagok Párizsban.
jelentett.48 J.-C. Toutain szerint
országos átlagban a 19. század
elején 43 litert fogyasztott egy f! évente.49 Egyik becslés sem támasztható
alá megbízható forrásokkal.
A só fogyasztás megállapítása szintén nehézségekbe ütközik, mivel Párizs
privilégiumot élvezett, mentes volt a gabelle (sóadó) fizetése alól, így kimaradt
45 Alexandre-Henri TESSIER: Consommation de Paris, en objets fournis par lagriculture. IN:
Encyclopédie méthodique. Agriculture. Par TESSIER, Alexandre-Henri et THOUIN, André. T. III.
Paris, 1793. 475.
46 TESSIER (1793): 479.
47 BENASSAR - GOY (1977): 57.
48 Jean-Jacques HÉMARDINQUER: Notes sur lalimentation à la fin du XVIIIe siècle. Annales
E.S.C. 1968. vol. 23. no 4. 821.
49 TOUTAIN (1971): 1953.
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az adóbérleti nyilvántartásokból.50 Nincs tehát megbízható támpontunk, 19.
század eleji forráshoz kell folyamodni, amely szintén nem pontos felmérés. L.Fr. Benoiston de Châteauneuf közgazdász, 1819-ben Párizs fogyasztásáról írott
értekezésében 19,6 kg-ra becsülte a fejenkénti éves só fogyasztást, beleértve a
tartósításra használt mennyiséget is. # tett el!ször kísérletet a vízfogyasztás
kiszámítására is. Egy család átlagban naponta 6,51 litert fogyasztott, amelyb!l
kb. 4 litert maga a fogyasztó merített kútból vagy a Szajnából, 1,5 litert a vízhordóktól vett, kb. 2 centime-ért.51
A csempészet méretér!l nincsenek adataink, de a falépítéssel sem sz"nt meg,
legfeljebb csökkent a mértéke. A párizsi nép találékony volt, hogy minél olcsóbban jusson a fogyasztási javakhoz. Ha ideje engedte, kijárt a sorompókon túli
külvárosokba és a közeli falvakba, ahová illegálisan sok kocsma és vendégl! települt ki, hogy a fogyasztási adó nélküli áron kínálja borait és ételeit. A f!várost
zöldvendégl!k (így nevezték a sorompókon kívüli vendégl!ket) hálózata vette
körbe, ahonnét a párizsiak a hasukban vitték haza a bort és a húst.52
Lavoisier alapján egy párizsi lakos évente 416 L 13 s 4 d értéket fogyasztott,
élelmiszerre 248 L 6 s érték jutott, amelyb!l százalékban kifejezve 27,20 húsra,
21,82 borra, 13,83 kenyérre, 8,39 zöldségre és gyümölcsre, 6,71 f"szerekre, 5,23
cukorra, 5,19 vajra és sajtra, 2,10 kávéra és 9,53 minden egyébre ment el. Országos átlagban Lavoisier modellje szerint egy f!re évente 117 L 2 s 8 d fogyasztási
érték jutott, amelynek a párizsi 3,5-szerese volt. A gazdagságra utalt, hogy húsra
dupla annyit költhettek, mint kenyérre, vagy az is, hogy az élvezeti cikkek értéke
meghaladta a kenyérét. Párizs a nagy társadalmi különbségek városa volt. Itt lakott az udvari arisztokrácia jó része, a parlamenti arisztokrácia, a pénzemberek
zöme stb., de több százezer szegény is.53 A fogyasztás társadalmi rétegenként
igen eltér!en alakult. 1771-b!l fennmaradt jegyzékb!l ismerjük, hogy Condé herceg háztartása 2.173 kg húst vásárolt, Bourbon hercegnéé 1.118 kg-ot.54
L.-S. Mercier író elmesélte, hogy a város mindent megeszik, az egész királyság
táplálja. A balsors (rossz termés" esztend!) nem húzza össze a párizsi gyomrokat,
ahogy vidéken olykor el!fordul, mert a város jajkiáltásai veszélyesek lennének. Az
egyszer" párizsi azonban takarékos, szerényen táplálkozik, viszont harmincezer
gazdag annyit pazarol, amennyi elég lenne kétszázezer szegénynek.55 A.-H.
Tessier Párizs népességének kétharmadát szegénynek tekintette, amely kenyéren
kívül alig fogyaszt egyebet, viszont kenyérb!l napi 1,5 kg-ot.56
Lucien BÉLY (sous la direction de): Dictionnaire de lAncien Régime. Paris, 1996. 583.
Louis-François BENOISTON DE CHÂTEAUNEUF: Recherches sur les consommations de tout
genre de la ville de Paris en "8"7. Paris, 1820. 85. 89.
52 Roger DION: Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXe siècle. Paris, 1959. 506.
53 ROCHE (1997): 87.
54 Reynald ABAD: Le grand marché. Lapprovisionnement alimentaire de Paris sous lAncien Régime.
Paris, 2002. 389.
55 Louis-Sébastien MERCIER: Le Tableau de Paris ("788). Introduction et choisie des textes par
Jeffry KAPLOW. Paris, 1988. 57.
56 Alexandre-Henri TESSIER: Articles rélatifs à lapprovisionnement et consommation de Paris et aux
loix sur les grains en Toscane. Paris,1792. 34.
50

51
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Lavoisier adatai tehát hiányosak, de arra alkalmasak, hogy a fogyasztási
szerkezetr!l a 18. században még nem ismert módszer, a kalóriaszámítás alapján is képet kapjunk.
A napi kalóriafogyasztás bizonyára valamelyest több volt, mivel az élelmiszer kosárból hiányzott a baromfihús, a tej és a szárazf!zelék. A 2.140 kalória
egy átlag volt, amely férfiak, n!k és gyermekek fogyasztásából tev!dött össze.
Ha elfogadjuk Lavoisier modelljét, egy feln!tt párizsi férfi naponta átlagban
3.240, egy n! 2.010, egy 10 éven aluli gyermek 1.170 kalóriát fogyasztott.57 A
módosabb társadalmi rétegek az átlagnál ugyan több kalóriát fogyasztottak, de
a jómóddal nem els!sorban a kalória mennyisége n!tt, hanem a szerkezete változott és a költségek növekedtek a drága, különleges élelmiszerek és élvezeti
cikkek vásárlásával.58
A napi 2.140 kalória értéke átlagárakon 1 L 2 s 5 d volt. A kalóriaszerkezet
és az árszerkezet jelent!sen eltért egymástól. Annak ellenére, hogy a húsfogyasztás magasnak számított, a napi kalória 53,7%-át a kenyér, a hús csupán
22,5%-át adta, holott az élelmiszer költségekb!l a kenyér csak 13,8%-kal, a hús
viszont 27,2%-kal részesedett. Párizsban drága volt a hús: 1 kg kenyér kerekítve 4 s-ba, 1 kg hús 16 s-ba került.59 Igen alacsony volt a hal, vaj, sajt és a tojás
fogyasztása, a napi kalóriának csupán a 10%-át adták, mint a bor és a sör. Az
arányosabb táplálkozást javító tej-, zöldség-és gyümölcsfogyasztást Lavoisier
nem tudta felmérni, de ez a hiány nem torzítja lényegesen a kalóriaszerkezetet.
Mindezek ellenére a kor viszonyai között Párizs egy jól táplált város volt,
népessége hozzájutott a normális kalóriamennyiséghez. Élelmezési egyensúlya
meghatározott technikai, gazdasági és társadalmi együtteshez köt!dött. Privilegizált ellátási rendszerrel rendelkezett: fejlett városi rendészettel, raktárakkal,
malmokkal, mészárszékekkel, piacokkal, vásárcsarnokokkal, pékségekkel, hajózható folyóval és csatornákkal, a királyi utak sugaras hálózatával, stb.60 Egy
ilyen nagyváros élelmezését szabad kereskedelemmel nem lehetett biztosítani.
A város gazdasági rendészetének legfontosabb mindennapi teend!je a kereskedelem szabályozása volt, hogy a piacokra, pékségekbe, hentesboltokba, csarnokokba, stb. megérkezzen a szükséges mennyiség" termék az alapellátáshoz.61 Felügyelték továbbá az élelmiszerek min!ségét, különösen a romlandóakét, nehogy tömeges megbetegedést idézzenek el!.62
A hagyományos gazdasági és fogyasztási rendszer b!réb!l azonban egy
ilyen nagyváros sem tudott kibújni. Itt is azt ették, amit a francia mez!gazLAVOISIER (1988): 168.
Robert PHILIPPE: Une operation pilote: létude du ravitaillement de Paris au temps de Lavoisier.
Annales E.S.C. no 3. mai-juin 1961. 566.
59 LAVOISIER (1988): 166.
60 ROCHE (1997): 84.
61 Jean-Michel ROY: Les marchés alimentaires parisiens et lespace urbain du XVIIe au XIXe siècle.
Histoire, économie et société, vol 17. no4. 1998. 699.
62 Martin BRUEGEL - Alessandro STANZIANI: Pour une histoire de la sécurité alimentaire.
Revue dHistoire moderne et contemporaine, 51-3. juillet-septembre 2004. 9.
57
58
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daság képes volt megtermelni, amit a hagyományos mez!gazdaság kínált,
és amit be tudtak szállítani. Az élelmezési rendszer csak a gazdagok asztalára volt képes változatosabb étkeket kínálni.63 A 19. század második feléig
a gazdaság és a szállítás csak részben tudott alkalmazkodni a nagyvárosok
élelmiszer keresletéhez.64
Lavoisier tanulmánya Párizs fogyasztásáról úttör! kísérletnek számított,
mert felhívta a figyelmet a fogyasztás ismeretének társadalmi fontosságára.
Módszereire a 19. század közepéig hivatkoztak a f!város fogyasztásával foglalkozó vizsgálódások. Több szerz! (A.-H. Tessier, L.-Fr. Benoiston de
Châteauneuf, G.-J.-G. de Chabrol de Volvic, A. Husson stb.) is az ! nyomdokain haladt. Ezen túl, jobb híján az egyik legfontosabb fogyasztástörténeti forrás
is a 18. század végér!l.65

PHILIPPE (1961): 567.
Jean-Yves GRENIER: Consommation et marché au XVIIIe siècle. Histoie & Mésure, X-3/4 1995. 371.
65 Jean-Claude PERROT: Introduction. IN: LAVOISIER (1988): 195.
63
64
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Poór János

Berzeviczy Gergely Magyarországról, Ausztriáról és Napóleonról

B

erzeviczy Gergely (1763!1822) a 18!19. század fordulójának ama
igen kevés gondolkodója közé tartozik, akinek a neve pozitív példaként rendre el"kerül azokban a munkákban, amelyek a reformkor
eszmei el"zményeit a sötét századfordulón is jelenlév"knek vélik.1 Okkal.
Munkái nemcsak közgazdasági, történelmi, politika- és jogtörténeti tájékozottságát bizonyítják, hanem határozott elkötelezettségét is a modernizáció, a szabadság, a tulajdon, a közteherviselés és a jogegyenl"ség eszméi ! a reformkor
hívószavai ! iránt. Nyomtatásban megjelent fontos munkái: De commercio et
industria Hungriae. Leutschoviae, Typis Michaelis Podhoránszki, 1797 (kés"bb
németül is megjelent: Ungarns Industrie und Commerz. Weimar, Gädicke,
1802.); Der Majestätsprocess in Ungarn. H. n., 18002; De conditione et indole
rusticorum in Hungaria (1804-ben írta, 1806-ban jelent meg címlap nélkül3);
Ueber den ungarischen Reichstag vom Jahre 1802. In: Magazin für Geschichte,
Statistik und Staatsrecht der österreichischen Monarchie. I. Göttingen, 1806, 69
145; Ansicht des asiatisch-europäischen Welthandels nach dem jetzigen Zeitbedüfniß
betrachtet. Pesth, Bei Joseph Eggenberger, Buchhändler, 1808; Die Erweiterung
des Nordischen Handels, dem hohen Wiener-Congreß unterthänigst dargestellt. Wien,
In Commission bey Joseph Geistlinger, 1814; Nachrichten über den jetzigen
Zustand der Evangelischen in Ungarn. Leipzig, In Commission der Kummerschen
Buchhandlung, 1822. Anyjával folytatott levelezését nyugat-európai útja alkalmából Berzeviczy Aladár adta ki.4 Berzeviczy Gergelyr"l szóló monográfiája
1 A felvilágosodás és a reformkor közötti korszak értelmezéseihez (Berzeviczy munkásságára is
kitérve) lásd MISKOLCZY Ambrus: A felvilágosodás és a liberalizmus között, Lucidus Kiadó, Budapest, 2007.
2 A felségsértési perr"l szóló írást BENDA Kálmán is kiadta: A magyar jakobinusok iratai. Akadémiai Kiadó, III. Budapest, 1952, 326-353. Magyar fordítását, amely nem teljesen azonos a Benda
által is kiadott német szöveggel, korábban SZIMONIDESZ Lajos közölte: Az els! magyar reformkorszak drámai vége. Gondolat. II. 1936/4!5. 297!312. A felségsértési perr"l szóló írás Berzeviczy
által írt eredeti latin nyelv# kézirata, a nyomtatásban megjelent német szöveg és a magyar fordítások közötti összefüggésekre ! Szimonidesz más magyar fordítást is említ ! lásd im. 298. továbbá
u".: Ki írta a Felségsértési per Magyarországon cím# ismertetést a Martinovics-féle összeesküvésr"l?
Gondolat, II. 1936/6-7. 403-405. és BENDA: 11-14. 326.
Benda Kálmán a jakobinus-iratokban az 1790-es De dominio Austriae in Hungaria cím#
Berzeviczy-írást is kiadta: im. I. 1957. 92-105. Magyarul: A magyar függetlenségi nyilatkozatok törénete.
Szerkesztette BALLAI Károly, Budapest, 1935. 37-56.
3 A könyv kalandos sorsát GAAL Jen" írta meg: Berzeviczy Gergely élete és m"vei. I. Budapest,
Politzer Zsigmond és fia kiadása, 1902, 163-165. A munka egy kivonata 1806-ban németül is megjelent. Err"l lásd GAAL: uo. és Berzeviczy sorait a munka kiadásának történetér"l: Vorbericht des
Einsenders. (Magyar Országos Levéltár, P. 53. 126. 39. sz.)
4 Aus den Lehr- und Wanderjahren eines ungarischen Edelmannnes im vorigen Jahrhunderte.
Briefe Gregor von Berzeviczys an seine Mutter aus Deutschland, Frankreich, und England in den
Jahren 1784 bis 1787. Herausgegeben und eingeleitet von Aladár von Berzeviczy, Verlag von Georg
Heinrich Meyer, Leipzig, 1897.
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függelékében H. Balázs Éva kiadta latin és német nyelv# önéletrajzát, több levelét, politikai, tudományos stb. írását.5 Öt közgazdasági tárgyú munkáját Gaal
Jen" jelentette meg magyarul,6 és több kézirata és megjelent munkája tartalmát
is ismertette.7 Napóleonnak szánt alkotmánytervét magyarul Marczali Henrik
közölte.8 Számos fontos történelmi, hadszervezet-történeti és politikai tárgyú
munkája mindmáig kéziratban van. Ezek közé tartozik az alább ismertetend"
Ungarn während des letzten Österreichisch Französischen Kriegs 1809 cím# írás is. 9
A munka önmagában is érdekes, és bízom abban, hogy az ünnepelt érdekl"désére is számíthat. Vadász Sándor egyik kedvenc kutatási témája a francia forradalom és Napóleon kora. Rádiós szerkeszt"ként pedig " tette a legtöbbet
Magyarországon Napóleon és a napóleoni kor megismertetéséért és népszer#sítéséért. Berzeviczy írása e korszak egy kis szeletér"l szól. De ismertetése el"tt
talán nem fölösleges szólni általában a magyarok és Napóleon viszonyáról,
pontosabban: nem fölösleges illusztrálni néhány példával, milyen képek éltek
Magyarországon a francia császárról.
1809. május 13-án Napóleon elfoglalta Bécset, és néhány nap múlva kiadta
híres, magyarokhoz intézett kiáltványát. Békét és szabadságot ajánlott. Döntsenek a magyarok arról, megtartják vagy megváltoztatják az alkotmányukat, Rákos mezején összegy#lve válasszanak maguknak új királyt! Nem gy#ltek össze
Rákos mezején, nem választottak királyt, hanem fegyverrel szálltak szembe az
ajánlattev"vel.
Pedig voltak hívei Napóleonnak és a franciáknak Magyarországon. Mindenki el"tt Berzeviczy Gergely, aki már a proklamáció kiadása el"tt alkot5 H. BALÁZS Éva: Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus 1763#1795. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1967. 219-374.
6 A közgazdaságról (De oeconomia publico-politica, 1819. kéziratból), A parasztnak állapotáról
és természetér"l Magyarországon, Magyarország kereskedelmér"l és iparáról, Nézetek az ázsiai!európai világkereskedelemr"l, Az északi kereskedelemnek szélesb körüvé tétele. IN: GAAL: im.
II. A Nézetek az ázsiai!európai világkereskedelemr"l cím# munka korábban Dessewffy József fordításában is megjelent (GAAL: im. I. 179.). A Magyarország kereskedelmér"l és iparáról cím#
munka részlete és a Parasztnak állapotáról és természetér"l Magyarországon cím# munka magyarul kés"bb: Tessedik Sámuel és Berzeviczy Gergely a parasztok állapotáról Magyarországon. Szerk.:
ZSIGMOND Gábor, Gondolat, Budapest, 1979. 342-428.
7 Gaal Jen" közöl egy listát is Berzeviczy önállóan megjelent m#veir"l. Folyóiratokban megjelent írásainak lel"helyét és megjelenési évét a címek megadása nélkül adja meg. Im. I. 223-224.
8 MARCZALI Henrik: Berzeviczy Gergely magyar alkotmánytervezete Napoleonnak ajánlva. Budapesti Szemle, 1933. 231. kötet, 16-40. 182-200. A tervezetet ugyan" korábban részletesen ismertette
Berzeviczy De dominio Austriae in Hungaria cím# írásával (lásd 2. jegyzet!) együtt: Berzeviczy Gergely
államiratai. Budapesti Szemle, 1907. 132. kötet, 41-54. Az alkotmánytervet egy, a francia forradalomról szóló (azt a századfordulóig taglaló) latin nyelv# írással és egy Napóleonnak szánt francia
nyelv# Berzeviczy-levéllel együtt bemutatta és elemezte H. BALÁZS Éva: Notes sur lhistoire du
bonapartisme en Hongrie. Nouvelles Études Hongroises. Vol. 4-5. 1969-1970. 186-222. és ugyan":
Notes sur les relations franco-hongroises. Berzeviczy et Napoléon. Annales Historiques de la Révolution
Française. 45. Nr. 212. 1973. 245-263. Foglalkozik Berzeviczy tervezetével KOSÁRY Domokos: Napóleon és Magyarország. Századok. 105. 1971/3-4. 545-629. A jegyzetek kiegészítésével és utószóval a
munka könyvformában is megjelent: Magvet" Kiadó, Budapest, 1977.
9 Magyar Országos Levéltár P. 53. 129. 98. sz. 8 f.
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mánytervet készített. Úgy vélte, hogy Európa megújhodása Napóleon m#ve.
Ez a m# most megrázkódtatja Magyarországot is. Az osztrák házat valószín#leg le fogják gy"zni, de ez a katasztrófa Magyarország számára hasznos lehet.
Úgy vélte, hogy az ország többsége fel fog zárkózni a francia császár mögé.
Horvát István, aki korábban többször bírálta a franciákat és Napóleont, naplója
1809. július 7-i bejegyzése szerint barátjával, Virág Benedekkel együtt már arra
jutott: jó lenne, ha Magyarország független lenne Ausztriától. Néhány nappal
kés"bb pedig úgy vélte, jó lenne királyt kérni Napóleontól.10
Kevesen mentek ilyen messze, nevezetesen, hogy a Napóleonnal való
együttm"ködés óhaját vetették volna fel, de sokan szimpatizáltak vele. Jókat és
szépeket tudunk meg róla sokaktól: Dessewffy Istvántól11, Döbrentei Gábortól12 és f"ként Kazinczy Ferenct"l. Szívhez szól az a történet, amelyet Kazinczy
1807 "szén terjesztett. Eszerint Hatzfeld Napóleon ellenében feladta Berlint, de
ezt követ"en jelentéseket küldött a porosz királynak a francia hadmozdulatokról. Egy levelét elfogták, és várható volt, hogy tettéért halálra ítélik. Terhes lánya Napóleonhoz fordult segítségért. Térdre esett el!tte. Napóleon megkapta. T"z
égett a kandallóban. Asszonyom, ugymond Napoleon, ismered-e ez írást, s kezébe adta azt a Dámának # Ah az Atyám keze! # Míg ez a levél existál, addig nem remélheted életét. Az Asszony vagy nem értette a szót, vagy nem merte érteni. Mondom, Aszszonyom, felele a Császár, míg ez a papiros existál, nincs szabadúlás. Az Asszony a
t"z felé mozdúlt a papirossal. Napóleon nem ellenzette. Elégett a papiros. À présent il
est sauvé! [íme, meg van mentve] kiálta Napóleon franczia Atticismussal, melly még a
köszönetet is elhárította magától.13 Kazinczy már 1805-ben is "t tartotta Franciaország megújítójának, aki vallást és erkölcsöt adott annak a frivolus népnek, és
kivezette a terrort követ" z#rzavaros id"szakból.14 Másutt azt írta, hogy " Napóleont, akár jó ember, akár az Isten ostora, tiszteli, olyan nagy embernek tartja, akinél nem talál nagyobbat a históriában.15 Kis János tökélletesen meg volt
gy"z"dve, hogy Napóleon nagy emberek közt nagy ember, és az marad az
id"k végezetéig.16 E néhány kiragadott példa az érem egyik oldalára utal. Az
éremnek van másik oldala is. Egyszer#sítsük le azt, ami a másik oldalon van!
Az 1808-as országgy#lés a hatályosnak tekintett törvényeket megsért" módon17 ajánlotta meg a felkelést, és ajánlott 20 ezer újoncot a francia császár el10 Mindennapi. Horvát István pest-budai naplója 1805-1809. Szerkesztette TEMESI Alfréd és
SZAUDER Józsefné, Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 432. 435.
11 Kazinczy Ferencz levelezése. I-XXI. Közzéteszi VÁCZY János, Budapest, A Magyar Tud. Akadémia Kiadása, 1890-1911. XXII. Közzéteszi HARSÁNYI István, Budapest, A Magyar Tud. Akadémia Kiadása, 1927. XXXIII/1-2. Közzéteszi BERLÁSZ Jen", BUSA Margit, CS. GÁRDONYI Klára, FÜLÖP Géza,
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960. - IV. 913. Kazinczy Cserei Farkasnak, 1806. április 29.
12 Kazinczy levelezése, IV. 1083. Döbrentei Gábor Kazinczynak, 1807. március 11.
13 Kazinczy levelezése, V. 1180. Kazinczy Id. B. Wesselényi Miklósnak, 1807. október 15.
14 Kazinczy levelezése, III. 733. Kazinczy Szentgyörgyi Józsefnek, 1805. március 13.
15 Kazinczy levelezése, IV. 1049. Kazinczy Cserey Farkasnak, 1806. december 21.
16 Kazinczy levelezése, IV. 1082. Kis János Kazinczynak, 1807. március 10.
17 Felkelésr"l a (nemesi/országgy#lési álláspont szerint) hatályos törvények szerint országgy#lésen kell dönteni, akkor, amikor a háború kitör. Az 1808-as országgy#lés ezzel szemben a felkelést
el"re megajánlotta a várhatóan kitör" háború esetére.
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len. Lehet, hogy elvi alapon: tudták, hogy Napóleon sem Spanyolországnak,
sem Lengyelországnak nem hozta el a szabadságot. Lehet, hogy félelemb"l: a
franciáktól félteni lehetett a nemesi el"jogokat. Bethlen Elek gróf 1809-es naplójából egyértelm#en kiderül, hogy Napóleon esetleges uralma szerinte veszélyeztetné azokat. De azért sem érdemes kiállni mellette a gróf szerint, mert Napóleon veszíthet is. És akkor Ferenc császár joggal felingerl"dne. Szembe lehet
fordulni Napóleonnal h"si pózból is: Kisfaludy Sándor a gy"ri csata el"tt írt
Hazafiúi szózat a magyar nemességhez cím# írásából áradt a pátosz. El"számlálta
a nemesség dics" tetteit Szent Istvántól saját koráig. Úgy érezte, a magyar nemesség meg fog újulni, választ fog adni a kor kihívásaira, és a magyar géniusz
elérheti az angol színvonalat. De most mindenekel"tt vitéz lesz. Ébredgyünk
fel! Elevenedgyünk-fel! Eszmélkedgyünk-fel! Borzadgyunk-fel! Emelkedgyünk-fel! 
Kész"llyünk-el minden esetre. Bölcs dolog volt  írta  a nemesi felkelés elrendelése: a Hazának, Királynak, Constitútiónak védelme leginkább szívén fekszik a Nemesnek, ki Constitútiója által mindent bír Hazájában, a mire egy ember csak vágyhat a
földön, és vele mindent elveszthet, a mi az embernek kívánatos, drága, dics!séges, édes,
szent lehet.18 A teljes ellágyulás hangján hívott fel: ne engedjük, hogy Mátyás
várán idegen zászló lobogjon, Árpád népe idegen parancsolatoknak hajtson fejet. Aztán következett többek között a gy"ri csata (június), a megalázó
schönbrunni béke (október). De intellektuális alapon is lehet távolságot tartani
Napóleontól. Dessewffy József gróf szerint szeretheti, tsudálhatja valaki a habjait, felségesen hempelyget! Dunának folyását, de azért nem szükséges, hogy tapsoljon
pusztító áradásának.19
Az 1809-es vereség, majd az azt követ" szövetségkötés Napóleonnal (aminek akarva, akaratlanul Magyarország is részese volt), komoly erkölcsi ! kis
túlzással: nemzet-karakterológiai ! dilemmákat is felvetett. A politikai elit
naprakészen alkalmazkodott a homlokegyenest ellentétes szituációktól.
Dessewffy József kissé cikornyás kifakadása szerint: A keresztes és kútsos szájában és fülében a háború el!tt minden frantzia a daruk körmeik közzé való Pigmeus, a fegyvernyugvás közben Toldy (!) Miklósnak nyúlik de a békesség után ismét mi
óriásodunk, a frantzia törpül.20 Ugyanerr"l a rugalmasságról írt 1812-ben a
már Napóleonnal együtt elkezdett oroszországi hadjárat kapcsán: Még a minap vétek, s nagy vólt a Franczia Tsászárt/ Most a kivel mégis gy!zünk/ emliteni
dísszel/ Mennél jobb Hazafit valamellyik játszani igyekezett/ Annál szükségesebb
vala torsonkodni rája/ Meg lehet egy kis id! mulva, az Muszkákkal, a kikkel/ Most
viadalba vagyunk, ismét hogy majd Bonapártnak/ Fordulunk, mihelyt !tet nem hordja a szerencse.21 Így is történt. Rövidesen már Ausztria is szervezi a Napóleon
elleni újabb szövetséget, és az egészséges reakciók Magyarországon ismét
csak nem maradtak el. Lássuk, hogy látta Magyarországot, Ausztriát és Franciaországot ! az 1809 elején Napóleonnak alkotmánytervet fogalmazó !
Kisfaludy Sándor: Hazafiúi szózat a' magyar nemességhez. Pest, 1809.104., 108.
Kazinczy levelezése, X. 2429. Dessewffy József Kazinczynak, 1813. május 7.
20 Kazinczy levelezése, VII. 1607. Dessewffy József Kazinczynak, 1809. december 7.
21 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Kézirattár, MS. 10229/c.
18
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Berzeviczy 1809 novemberében az Ungarn während des letzten Österreichisch
Französischen Kriegs cím# írásában!
Írását azzal kezdi, hogy kifejti: az ósdi feudális arisztokratizmus Európa
egyetlen országában sem nyilvánul meg úgy, mint Magyarországon. Csak Magyarországon és Törökországban ragaszkodnak csökönyösen a régihez, miközben Európa minden más állama így vagy úgy megújult. Sem Magyarországon,
sem Törökországban nem a nemzet ragaszkodik azonban a régi rendhez, hanem
csak a hatalmon lév"k, akik a patriotizmus álcája alatt kizárólag egyéni érdekeiket követik, és inkább elszenvedik az egész ország bukását, mintsem hogy bármit is feláldoznának el"jogaikból az egész érdekében. Nem teljesen azonos
ugyan a két ország ! Magyarországon az ismeretek és a nemesebb szándékok
inkább jelen vannak !, de abban teljesen azonos, hogy a jobb szándékok a hatalmasok miatt, és a kormány gyengesége miatt nem tudnak érvényre jutni.22 Ez a
Berzeviczy által feudális arisztokratizmusnak nevezett ármány akadályozza Magyarország megújhodását. A feudális arisztokratizmus képvisel"i ugyanolyan
gy#lölettel harcoltak II. József reformjai ellen, mint amilyen gy#lölettel állnak
szemben a megújulást kilátásba helyez" francia rendszerrel. A hatalmas magyar
klérus ! szövetségben a nemességgel és az uralkodó házzal ! szenvedélyesen
gy#löli Franciaországot. Az uralkodó háznak egyébként nem ez lenne az érdeke,
de vagy nem tudja, vagy nem akarja felismerni. Ha figyelne a népre, fel tudná
számolni a papok és a nemesek túlhatalmát ! olvassuk. De a kormány gyenge. A
klérusé és a nemességé minden befolyás (hatalom), így semmi sem érvényesülhet, ami érdekeinek ellent mond. A Franciaországgal szembeni engesztelhetetlen
gy#lölet az uralkodó párt jelszava, Franciaország megsemmisítése a legh"bb vágya, az örökös háborúskodás pedig az állandó törekvése.
Természetesen bármennyire igaz is a fenti látlelet a Franciaországgal szembeni gy#löletr"l, amely különösen a római katolikus klérusra áll ! szögezi le
Berzeviczy !, az is igaz, hogy nem terjeszthet" ki sem az uralkodó család, sem
a nemesség minden tagjára. Nem igaz, hogy mindenkit elragadott az ár. De
azok, akiket nem ragadott el, kisebbségben vannak, és még csökken is a súlyuk, mert az uralkodó párt intoleráns hévvel támad minden ellenvéleményt és
mindent, ami machinációit akadályozza.23
22 Der Mißbrauch des Alten Erb Feudal Aristocratismus äüsert sich jetzt in keinem Lande von Europa
so sehr, als in Ungarn. Alle Staate[n] von Europa, haben sich, entweder freywillig, oder durch die
notwendige Entwickelung manchlicher Einrichtungen fortgerissen, dem Bedürfniß Gemäß, regenerirt: nur
Ungarn und das Türckische Reich, wollen hartnäckig bey dem Alten verbleiben. In Ungarn so wohl, als in
der Türckey ist dies nicht der National Wille der Mehrheit, sondern der Wille der Macht-Haber, die unter
dem Deck Mantel des Alten Patriotismus, nur ihren Privat Nutzen beabsichtigen, und lieber den Sturz des
Ganzen erleiden wollen, als etwas von ihren Privat Vortheile[n] dem Wohl des Ganzen, aufopfern. Zwar ist
zwischen Ungarn und der Türkey, dieser Gleichheit der Tendenz ungeachtet, der Grosse Unterschied, daß
in Ungarn bessere Kentnisse und eine höhere Ansicht der Dinge, viel ausgebreiteter ist, als in der Türkey:
darin sind sie aber einander wieder Gleich, daß diese bessere Ansicht, wegen Ubermacht der Machthaber,
und Schwäche der Regierung, nicht wirksam werden kann.
23 Indessen so wahr auch diese Darstellung eines wüthenden Hasses Gegen Franckreich ist und
besonders von der Röm. Katholischen Geistlichkeit Gilt: so ist es auch wahr, daß nicht alle Glieder
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A nép sanyarú állapotban van. A hatalmasok minden lehet" módon félrevezetik. Nem tudja, mi történik valójában. Nemcsak kifacsarják el"tte a
valóságot, hanem valótlanságokat terjesztenek a körében. Mindazokat, akik
nem hiszik el a valótlanságokat, árulónak, az ellenség hívének és kémjének
tekintik. A nép egy kis frakció érdekeinek van alávetve, és saját érdekei ellenében kell cselekednie.
Közvetlenül a pozsonyi béke (1805. december 25.) után nyilvánvaló volt,
hogy Ausztria új háborúra készül. E szándék ostobasága és veszélyessége sokakban jogos aggodalmat keltett. De meg kellett gondolni, hogy ellenz"i vajon
hangot adnak-e aggodalmaiknak. Ha igen, akkor az volt a válasz, hogy rossz
hazafi az, aki így beszél. Terjedt, hogy a kényszerb"l megkötött békét nem kell
betartani, a legkevésbé Napóleonnal szemben, aki valójában csak egy szerencsés rabló. Hogy a pápa áldását adta arra, hogy ezt a békét nem kell betartani.
Mit lehet az ilyesmire válaszolni? ! kérdezi a szerz". Majd érdekes sorok következnek arról, hogyan szították a hangulatot Magyarországon a franciák és
császáruk ellen. Képtelen mesék terjengtek Napóleon zsarnokságáról. Az például, hogy Párizsban 20!30 ember t#nik el naponta. Azokat ugyanis, akik a
legkisebb mértékben felkeltik Napóleon gyanúját, éjszaka elhurcolják, és bezárják egy toronyba. Majd a padló elmozdul alattuk, és kaszákkal, lándzsákkal,
kardokkal teli mélységbe zuhannak. Ezért aztán egész Franciaország csak
Ausztria intésére vár, hogy felkeljen, és a zsarnokot pereputtyával együtt megsemmisítse. Egész Európa azonnal csatlakozna Ausztriához, és magának a
francia hadseregnek is annyira elege van már a vérontásból, hogy átállna.24
Uszítottak a szószékr"l is, különösen aztán, hogy a franciák elfoglalták Rómát. A klérus keresztes háborút prédikált. Elképzelni sem lehet, micsoda ostobaságok hangzottak el a templomokban. Püspökök imádkoztak Franciaország
és vezet"i teljes megsemmisüléséért. Berzeviczy, mint írja, maga is hallotta, mit
terjesztett a templomban egy plébános. Arról prédikált, hogy a franciák hadi
sikereinek az az oka, hogy Napóleon szövetséget kötött Belzebubbal. Annyi
ezer ördögöt osztottak be a francia seregekbe, ahány szentség van. De a szerz"dés hamarosan lejár, és akkor az ördögök Napóleont híveivel együtt a pokol
der regierenden Familie, und nicht alle vom Adel, daran theilnehmen. Es giebt denn doch viele, die
sich durch den Strom nicht hinreissen lassen, und sich einer wahren Ansicht fähig erhalten. Dies ist
aber eine kleine Minorität, und sie verschwindet desto mehr , weil die herschende Partey, mit
intoleranter Heftigkeit, alles niederwirfft, was die entgegengesetzte Meynung begünstigt, und sie
in ihren Unternehmungen hindert.
24 Dabey wurden die lächerlichsten Fabeln, von dem Despotismus, der Tyranney Napoleons
ausgebreitet - Z. B. daß in Paris täglich 20 bis 30 Persohnen, verschwinden, die wenn sie im mindesten den Verdacht Napoleons erregen, bey der Nacht abgehohlt, und in einem Thurm eingesperrt
werden, in welchem der Boden unter ihnen einsinckt, und sie in einen Abgrund von Sensen,
Spießen, Schwerdten fallen läßten - daß Ganz Franckreich nur den ersten Schuß von Österreich
erwartet, um in Massa sich zu erheben, und den Tyrannen mit seiner Ganzen Sippschafft zu
vernichten - daß Alle Mächte Europens sich so gleich an Österreich anschlie[ssen] würd[en]; daß
selbst die französische Armee des vielen Blutvergießens müde, folglich seinen Adler verlassen,
und zu unser[en] Fahnen übergehen werde.
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legmélyebb fenekébe vetik. Ezért bátran harcolni kell ellene, a vereségekkel
nem kell tör"dni, a gy"zelmi korona meglesz. Ha a franciák betörnek, férfiaknak és n"knek, fiúknak és lányoknak szekercét, kapát, vasvillát kell ragadniuk,
hogy e minden ellenségek leggonoszabbikát visszaverjék, amíg eljön a pillanat,
és Isten büntetése eléri Napóleont, stb.25
A protestánsokat, akik más vallási elveket követnek, nem ragadta el ez a
zagyvaság. Pedig van elég sérelmük. Ennek ellenére nem használták ki az alkalmat (nyilván a monarchia szorult helyzetére gondol Berzeviczy), hogy most orvosolják jogos sérelmeiket. Aztán éppen amiatt, hogy nem ragadtatták el magukat, kihívták maguk ellen a vádat, hogy "k Napóleon titkos hívei. Két millió embert sértettek meg ezzel. Elterjedt a hír, hogy a császárné (Mária Ludovica), a
testvére, a prímás (Károly Ambrus) és anyjuk (Mária Beatrix) úrnapján fogadalmat tettek: ha a háború osztrák gy"zelemmel végz"dik, akkor Sz#z Mária, Magyarország Nagyasszonya iránti hálából megtisztítják az országot a protestánsoktól. A protestánsok a nádorhoz (József f"herceghez) és Rainer f"herceghez
fordultak. Mindkett"t"l megnyugtató választ kaptak. Szükségük volt rá. 200 év
szomorú tapasztalata, a magyar klérustól elszenvedett üldözések után okkal estek kétségbe. A protestánsok ellen ima is született.26
25 Ich hörte einen Pleban predigen, der seine Zuhörer belehrte, das Kriegs Glück der Franzosen
käme daher, weil sich Napoleon dem Belzebub gegeben habe, wofür er so viel tausend Teufel als
Sacramente sind erhalten hätte, die in seiner Armee vertheilt wären - Nun aber wären nur noch ein
paar Monathe übrig, biß zum Ende dieses Vertrags - und dann würden die Teufel ihn Napoleon
selbst mit allen seinen Anhängern hohlen, und in den tiefsten Abgrund der Hölle schleyder[n];
deswegen solle man nur muthig kämpfen, ungeachtet aller Niederlagen, um am Ende doch die
Sieges Krone zu erkämpfen, und wenn seine Schaare bißher verdringen so sollen alle Männer
Weiber, Jüngling[e], Mädchen, Spieße, $xte, Hacken, Heu Gabeln ergreifen, um diesen bösesten,
aller bösen Feinde, zurückzuschlagen, biß sein Stündlein käme, und die Rache Gottes einträte.
26 Zwey Millionen Menschen, waren dadurch erbittert, in einer der Gefährlichsten Epoche; das
Gericht verbreitete sich[,] daß die Kayserinn, der Primas, ihr Bruder und ihre Mutter, am
Fronleichnahms Tag das Gelübde Gethan hätten, wenn der Krieg Glücklich für Oesterreich
ausfiele, zum Danck Gegen die Patronie von Ungarn, die Jungfrau Maria, das Land von den
Protestanten zu säubern. Die Prorestanten machten hievon die Anzeige an den Erzherzog Palatin,
und E. H. Rainer, dem die innere Verwaltungs Angelegenheiten anvertraut waren; und erhielten
von beyden tröstliche Zusicherungen. Dies war aber auch nötig; denn bey der traurigen Erfahrung,
die den Protestanten seit mehr als 200 Jahren in Ungarn sich aufdringt, und bey der Verfolgungs
Sucht des Ungrische[n] Clerus, musten sie mit Recht in Große Besorgniß versetzt seyn. Folgendes
Gebet gegen die Protestanten, hat sich vertheilt Gefund[en].
Gebet der Gläubigen zur allerheiligste[n] Mutter Gottes
O du allerheiligste Mutter Gottes, Patronie dieses Reichs was machst du, daß du die Feinde
Deiner Allein heiligmachenden Kirche, ungestraft wüthen lässest? Warum verwendest du deine
Himmels Macht nicht, um die teuflischen, von Teufel besessenen, und ihm ergeben[en] Ketzer,
auszurotten und zu vernichten? Die hölländischen Wasser Hunde, die schweitzer Murmelthiere,
die teuflische[n] Engelländer, die dänischen und Schwedischen Wölfe, die Preüsische[n] Füchse,
die deütschen Bramsen und die Ungrischen Verräther! Bitte für uns du heilige Mutter Gottes, und
befiehl deinem Sohn, daß er sie alle in den tiefsten Abgrund der Hölle hinabschleudere, auf daß
wir allein herschen, und dich ungestört anbeten mögen, damit unsre katolische Kirche und ihr
Haupt der Allerheiligste römische Vater, kein[en] Schaden nehme(!) ( ) Erbarme, ermarme dich
unser und erhöre uns in dieser Noth: Wir flehen zu dir, und wollen 22 Vater Unser und 20 Ave
Maria zu dir beten. Kirie Eleyson Amen.
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Érthetetlen, honnan ennyi ostobaság, hogyan tudja egy párt elvakult szenvedélye ilyen veszélyeknek kitenni az összességet ! folytatódik a szöveg. Ha a
francia hadak mélyebben benyomultak volna az országba, és kihasználták volna a bels" viszályokat, kiszámíthatatlanok lehettek volna a következmények.
Az a proklamáció, amelyet Napóleon Schönbrunnból kibocsátott (1809. május 15.) azzal számolt, hogy megnyeri a jelenlegi uralkodó pártot ! írja
Berzeviczy. Az volt benne, hogy Magyarország tartsa meg az alkotmányát, a
magyarok a régi szokás szerint tartsanak országgy#lést Rákos mezején, és válasszanak maguknak tetszésük szerint királyt. A kiáltványnak nem volt hatása.
Mindenekel"tt mivel az információáramlást minden lehetséges módon ellen"rizték, oly mértékben, hogy a fegyverszünet idején sem lehetett terjeszteni újságokat, és nem lehetett célba juttatni leveleket. A kiáltvány is kés"n és tartalmában kiforgatva vált ismertté. A hatalom jelenlegi birtokosai egyébként olyan
szenvedélyes ellenségei Franciaországnak, hogy józan mérlegelésre nem képesek. Tudják, hogy Napóleon rendszere a számukra el"nyös visszaélések ellen
irányulna ! olvassuk. De a proklamáció nem hathatott a népre sem, akkor sem,
ha tudomására jutott. Mert a népnek nem ígért semmit. Ha Napóleon Magyarországon hatni akart volna, hatékony akkor lett volna, ha a népnek ! a parasztoknak és a városi lakosoknak ! ígért volna el"nyöket. Úgy, hogy a megszólítottak meg is értsék. Vallásszabadságot, a bankócédulák kivonását, jó pénz bevezetését, a tized és a kilenced eltörlését, a forspont és a sószállítás könnyítését,
kereskedelmi és ipari szabadságot kellett volna ígérnie. Ez hatott volna.
A háború kitörésekor újra a legképtelenebb hírek terjengtek. Az például,
hogy osztrák kormány biztos forrásból tudja, hogy amint Napóleon végez
Spanyolországgal, azonnal megtámadja Ausztriát. Már el"készületek történtek arra, hogy Ausztriától elvegyék az egész tengerpartot és Galíciát. Az,
hogy Erfurtban ! 1808. szeptember végén, október elején ! Napóleon rávette
I. Sándor orosz cárt, hogy osszák fel az osztrák monarchiát. Az orosz szenátus azonban ellenállt. Elhatározta, hogy minden módon támogatja Ausztriát,
és ha Sándor cár nem szakít Napóleonnal, akkor, úgy, mint az apját (I. Pált
1801-ben), elteszik láb alól. Az is terjedt, hogy Napóleon az osztrák monarchiát már felosztotta tábornokai között. A regensburgi csata után27 az terjedt,
hogy Chatelie28 felszámolta és megszerezte Napóleon utóvédét/utánpótlását,
kiszabadította az osztrák hadifoglyokat, besorozta saját seregébe, és Napóleont teljesen elvágta Franciaországtól. Egyidej#leg Franciaországban felkelés
tört ki ellene. Németország is felkelt, Ausztriához akar csatlakozni, és Itáliában is felkelés van. Az esslingi csata után29 hasonló, Ausztria szempontjából
jó hírek terjengtek. Többek között, hogy a galíciai orosz csapatok Ausztria
szövetségeseiként mozgásban vannak, és Fels"-Magyarországon már szállásAz 1809.április 22-i eggmühli csatáról van szó.
Johan Gabriel Chasteler (1763!1825) osztrák mérnök-hadvezérr"l van szó, aki a tiroliak felkelését támogatta a bajor-francia uralom ellen
29 1809. május 21!22-én az osztrák hadsereg megállította a franciákat Aspern-Esslingnél.
27
28
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helyek vannak kijelölve nekik. Az információhiány miatt azonban a publikum ezúttal is teljes tudatlanságban volt.30
Amikor a wagrami csata (1809. július 5!6.) után létrejött a fegyverszünet,
rövid ideig érkeztek az újságok, de a dolgok egészen más állásáról tanúskodtak, és a közönségre rossz hatást gyakoroltak. Rövidesen újra befagyasztották
az információáramlást. És újra képtelen hírek terjedtek. Az, hogy az angolok
partra szálltak Hollandiában, és elfoglalták. Hogy a francia sereg Spanyolországban megsemmisült, és mélyen visszavonult Franciaországba.
Ami a hadsereg viselkedését illeti, Berzeviczy alapvet"en pozitívan ítéli meg
azt (annak ellenére, hogy különösen ami a magyar insurrectiot illeti, voltak bizonyos kihágások, amelyek miben létér"l egyébként nem ír semmit). Minden fegyvernem dicséretet érdemel. Az, hogy a hadsereg el volt keseredve, könnyen magyarázható, ha meggondoljuk, hogy oly sok éven keresztül szinte mindig a franciák gy"ztek. Most a hadsereg bátran kezdte a hadjáratot. Nagy volt a létszáma,
jól fel volt szerelve. Még soha nem állított ki Ausztria ilyen er"t. A seregek élére a
f"hercegek álltak, és kikre is lehetett volna biztosabban rábízni a parancsnokságot? Mindenki elégedett volt a parancsnoklás eme felosztásával, már el"re ünnepelték a gy"zelmeket, azt, hogy f"hercegeink felszabadítják Európát, és legy"zik
Franciaországot. Különösen Károly f"herceget istenítették.
Az (áprilisi) regensburgi (eggmühli) csata után aztán, amikor a francia csapatok Bécsig nyomultak, teljesen megváltozott a vélekedés, és a balsiker okát
éppen abban találták meg, hogy a f"hercegek voltak a parancsnokok.
Berzeviczy szerint katonailag teljesen indokolhatatlan volt, miért kellett védeni
30 Bey dem Ausbruch des Krieges, wurden die Grellsten Gerichte in Umlauf Gebracht: daß
eine sichere Entdeckung es der östereichischen Regierung bekannt Gemacht habe, daß so bald
Napoleon mit Spanien fertig sey, er so gleich Östereich angreifen würde; daß er schon
Anregungen Gemacht habe, um Österreich das Ganze Littorale, und Galizien zu nehmen: daß
er in Erfurt den Kaiser von Rußland überredet habe, die östereichische Monarchie zu theilen,
daß aber der russische Senat dagegen sey, und beschlossen habe, Österreich mit aller Macht
beyzustehen, und wenn Kayser Alexander von seiner Verbindung mit Napoleon nicht abtrete,
ihn so wie seinen Vater aus dem Weg zu räumen: daß Kayser Napoleon es seiner Armee
angedeutet habe, das Haus Östereich habe aufgehört zu regieren, und daß er die Ganze
Monarchie bereits unter seine[n] Generäle[n] vertheilt habe etc. - Nach der Schlacht bey
Regenspurg, als Kayser Napoleon biß Wien vorgedrengen war: wurde ausgesprengt, von
Tyrol aus habe Chatelie, den Nachtrab der französischen Armeen Geschlagen, und Ganz
vernichtet, alle Kassen, Artillerie, Munizion erobert; alle Österreichische Gefangenen befreyt,
und seiner Armee einverleibt, Napoleon sey demnach von Franckreich Ganz Abgeschnitten Zugleich sey in Frankreich ein Aufstand Gegen ihn ausgebrochen; und Deutschland sey auch
im Aufstand, um sich an Österreich Ganz anzuschliessen: Auch in Italien sey eben ein solcher
Aufstand Gegen Napoleon. Nach der Schlacht von Eßlingen, wurden ähnliche Gerichte
verbreitet: das Ponyatovßkische Armee Corps in Galizien, bloß als ein Rebellen Haufen
zusammengerotteter Bauern Geschildert, die Russischen Truppen in Galizien, als Aliirte von
Österreich angegeben, die im Anmarsch wären, und für welche in Ober Ungarn schon
Quartiere bestellt wären. Alle diese Gerichte, konnten desto mehr ausgebreitet werden, weil
keine Zeitungen[,] keine Briefe passirt wurden. Es war keine Zeitung zu erhalten als die
Ofner Deutsch u. Pester Ungrische Zeitung, die beyde unbedeutend waren. Die Extrablätter,
und die Armee Zeitung hatten kaum Angefrage ausgegeben zu werden, als sie Gleich Ganz
aufhörten, das Publicum wurde in der Gespannsten Ungewißheit Gelassen.
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Bécset. Bécs nem alkalmas a védelemre.31 Aztán mikor tényleg kapitulált, Miksa f"herceget, Bécs parancsnokát kíméletlenül gyalázták. Amikor Károly f"herceg Esslingnél gy"zött, istenítették, mivel az ellenség el"nyomulását pár hónapra megállította, és megalázta. Aztán amikor elvesztette a csatát Wagramnál,
majd lemondott, gyalázták, és minden kudarcot a nyakába varrtak. Meg vagyok gy"z"dve, írja Berzeviczy, hogy Károly f"herceg félreállítása Napóleonnak többet ért, mint egy gy"ztes csata.32 Érdekes, folytatja, hogy a méltánytalan
és el"nytelen vélemény a hadseregben is elterjedt. Érdekes ezzel szemben,
hogy a harci kedv nem lankadt. Személyesen is tanúja volt Komárom környékén, mennyire óhajtották a katonák a háború folytatását. Ami visszatetsz" volt:
a franciák gyalázása. Amivel a gyalázkodók önmagukat is min"sítik. Ha a
gy"ztes franciák megvetend"k, akkor még megvetend"bb a vesztes, ha hagyta
legy"zni magát a megvetend" ellenségt"l.33
A következ"kben a magyar nemesi felkelésr"l olvasunk. Ez ekkor nagyobb
létszámú volt, mint valaha, írja Berzeviczy. Az 1808-as vonatkozó törvénycikk
óhaja szerinte az volt, hogy a felkelés lehet"leg csak nemesekb"l álljon. Több
oka is volt e szándéknak. El"ször is az, hogy még a látszatát is el akarták kerülni a támadó háborúnak,34 továbbá militarizálni akarták a nemességet, mert
annak az érdeke volt els"sorban, hogy Franciaország ellen harcoljon, amely
meg akarta semmisíteni Ausztriát, ezáltal a magyar alkotmányt is. A világ
egyetlen szabad alkotmányát ! mint sokan vélték. Aztán amikor a felkelésre
sor került, a nemesség (egy része), mint szokta, visszah"költ, és fogadott vagy
hadba kényszerített nem nemeseket küldött maga helyett harcba.35 Mindössze
31 Ich muß noch ein Wort, über Wien sagen. Des Geschreyes über Wien daß es sich so
Geschwind ergeben habe, war kein Ende. Mich dänckt es war ein Großer Fehl Griff Wien
vertheidigen zu wollen: ein Hauptstadt von 300,000 Sele(n) Bevölckerung soll nicht anders, als
durch eine Schlacht auf ofnem Felde verteidigt werden: und wenn dies nicht Geschehen kann,
so soll sie ohne Alle Frage Capituliren. Die Foderung des Gegentheils is barbarisch, und
unausführbar - Alles ist dagegen: und von den Allen, ist der Hunger schon alle[in] hinlänglich
zur Behauptung meines Satzes - die Localität von Wien ist über dies so, daß da die Vorstädte
von Wien zweymahl so Groß sind, als die Stadt selbst, Wien, durchaus unfähig ist, es auf eine
Belagerung ankommen zu lassen.
32 Ich bin überzeugt, daß die Entfernung des Erzherzogs Carl vom Commando, für
Napoleon mehr war, als eine Gewonnene Schlacht, aus dem Grunde, weil Erzherzog Carl in
Comando bey unsre[r] Armee, Gar nicht zu ersetzen ist. - Wer hat die Erfahrung, diese
Kenntniß, diese Macht, dies Ansehen, diese[s] Reichtum, diese trefliche Auswahl von Menschen
als er? Hätte der Krieg fortgedauert, dann würde es sich Gezeigt haben; was die Armee an
Erzherzog Karl verlohr[en] habe.
33 Ich bewundere es aber, biß auf den Umstand, daß einige vom Militair sich beykommen
ließen, mit Verachtung, und Schimpf Worten, von französischer Militie zu sprechen. Das ist blinde
Vorliebe, das ist ungezogen, und verächtlich gegen sich selbst - denn sie setzen sich selbst herab,
da sie ihren Besieger erniedrigen wollen. Wenn der Besieger verächtlich ist, so ist es der Besigte
noch mehr, da er sich von ihm hat besiegen lassen. Das französische Militär erlaubt sich dies Gegen
uns Besiegte nicht.
34 Itt Berzeviczy arra céloz, hogy a nemesség csak a hon védelmére köteles, Tisztán nemesi sereg tehát csak a hont védelmezi.
35 Ebben nincs semmi különös. Sok nemes okkal (például, mert alkalmatlan volt) küldött mindig is nem nemest maga helyett. Természetesen sokan ok nélkül is ezt tették. Erre céloz a szerz".
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15 ezer lovas és 30 ezer gyalogos állt össze, az is kés"n. Aztán a nádor és a prímás vette kezébe az ügyet. Beutazták az országot, és a megyei közgy#léseken,
mondván, hogy az alkotmány veszélyben van, kérték a lovasság növelését. Az
alkotmány védelmére való hivatkozás ellenére az eljárás teljesen alkotmányellenes volt, mert Magyarországon országgy#lésen kívül tilos segélyt, felkelést,
újoncot, pénzt és terményt kérni és adni.36 Pénzért, alkotmányellenesen aztán
sikerült 50 ezer lovast szerezni, így a felkelés létszáma 95 ezer f"re emelkedett.
De ez nem elég, még 40 ezer újonc kiállítását is megparancsolták (és azok részben ki is álltak), ami szintén törvényellenes, ráadásul az 1807-es országgy#lésen ki is nyilvánították a rendek, hogy 12 ezernél több újoncot nem lehet adni.37
Nehéz megmagyarázni, hogy a jelenlegi osztrák kormányzat hogyan képes
ilyen er"feszítésekre. Az ország er"i ugyanis teljesen kimerültek. Nemcsak a
nem nemesekéi, hanem a nemesekéi is. És mire minden áldozat? Csak a hatalmasok szeszélyét szolgálja minden. Micsoda lárma volt II. József üdvös reformjai ellen? És most is az történik, amit ez a párt (a hatalmasok pártja) akar. Kivétel nélkül minden ! a pénzügyek, a háborúk, a békék, a kormányzás, a kereskedelem, az ipar ! ennek az uralkodó pártnak az alkalmatlanságát, önzését,
vakságát, romlottságát tanúsítja.
A világosan gondolkodók látták ezt. Félelemmel tele érzéssel várták, hogy
Napóleon teljes fordulatot hoz. Napóleon tényleg megújíthatta volna Magyar36 Die ungrische Insureczion war diesmahl zahlreicher als je. Die durch das Gesetz 1808
bestimmte Insureczion sollte vorzüglich aus lauten Adelichen bestehen. Der Gesichtspunct war
dabey mehrfach: erstlich wollte man den Schein eines Angrifs Krieges vermeiden, dann wollte man
den ungrischen Adel militarisiren, weil es sein Interesse vorzüglich sey, Gegen Franckreich zu
kämpfen, indem man immer die Voraussetzung oben anstelle, daß Napoleons Absicht sey, die
Östereichische Monarchie, und mit ihr, die Ungrische Constituzion, die einzige freye in der Welt,
wie sie nemlich sagten zu stürzen - Als es aber zur Insureczion wirklich kam, so zog sich der Adel
wie Gewöhnlich zurück, und schickte statt seiner Gedungene, oder Gezwungene Unadeliche. Ob
es gleich nun dem Schein nach sehr streng zugieng: so wurde doch nicht mehr als 15000 Mann
Cavalerie und 30,000 Mann Infanterie, auch dies sehr spät ausgerüstet. Da übernahmen es die
zwey Prinzen, der Palatin, und der Primas von Ungarn, das Land zu bereisen, in den C[omi]taten
Congregazionen zu halten, und Vermehrung der Cavalerie zu verlangen, weil die Constituzion
und das Vaterland in der Grösten Gefahr sey. Der Vorwand wahr also die Constituzion zu
erhalten, und ein Mittel wurde dazu Gebraucht, welches am meisten Anticonstitutionell ist. Denn
Auser einem Reichstag ist es durch die ungrischen Gesetze, bey Strafe der Infamie verbothen,
irgend ein Subsidium, an Insureczion, Mannschaft, Geld, Früchten etc. zu bitten[,] zu versprechen,
zu Geben. und in der That, wenn der Hof auser dem Reichstag Subsidien, Insurecz[ion], Auflagen
machen kann, so ist die Hauptstütze der jetzigen Ungrischen Constituzion dahin.
37 Nem tudni, honnan veszi Berzeviczy a számokat. Az 1808-as országgy#lési felajánlás 50 ezres felkel" sereget tervezett. Ténylegesen mintegy 38 ezer f" jött össze. Ami konkrétan a június 14-i
Gy"r mellett csatát illeti, József nádor naplójában a következ"ket olvassuk: die Insurrection mit
jenen 7.000, die im Lager unter [Joseph] Mesko standen, 19.000. DOMANOVSZKY Sándor: József
nádor iratai. III. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 1935. 501.) VERES D. Csaba szerint az osztrák csapatok száma a felkeléssel együtt 40.148 f" volt, a franciáké 53.865. Napóleon hadai Magyarországon 1809. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1987. 136-137. ÓDOR Imre szerint az osztrákok száma 39.993,
a franciáké 55.196. Magyarország és a francia háborúk 1792#1815. IN: RÁCZ Árpád (szerk.): Nagy képes millenniumi hadtörténet. Rubicon-Aquila-Könyvek, Budapest, 2000. 260.) Ami az újoncokat illeti,
az 1808-as országgy#lés 20 ezer f"t ajánlott.

483

Poór János: Berzeviczy Gergely Magyarországról, Ausztriáról és Napóleonról

országot, még ha nehéz is eldönteni háborús viszonyok között, hol a határ a
rombolás és az építés között. Ha mélyebben benyomult volna, ha maga köré
gy#jtötte volna a jobb fejeket, ha azt mondta volna, hogy hozzá akarja segíteni
Magyarországot, hogy az legyen, ami a természet szerint lehetne, ha azt mondta volna, hogy csatlakozzatok hozzám, mondjátok el a véleményeteket, mérlegelem, és a dolgok jobb rendjét vezetem be, hatalmammal támogatni foglak
benneteket, hogy az ország és lakói boldogok legyenek, stb., akkor a legnemesebb szív# emberek micsoda szép körét láthatta volna maga körül. Magyarország második teremt"je lehetett volna.38 Csak még egy csatára lett volna szükség, és az osztrák házat detronizálhatta, a monarchiát feloszthatta és újjászervezhette volna. Berzeviczy érzékelhet"en sajnálkozik, hogy nem így lett. De hát
ki tud belelátni a nagy uralkodók terveibe! ! írja. Mindenesetre Magyarország
számára ismét elúszott egy lehet"ség, és visszasüllyed középszer#sége, elhanyagoltsága, jelentéktelensége régi medrébe. Aztán arról olvasunk néhány sort,
hogy a jelenlegi háború alatt súlyos válságot élt át az uralkodó család is.39 S végül néhány fontos, általános megjegyzés következik Magyarországról.
Magyarországon ma divat mindent az egekbe emelni, ami magyar. Ezt er"síti az udvar, amely hízeleg a magyar hatalmasoknak, csakhogy több segélyt
38 Die Hellsehenden sehen dies ein: und haben mit bangem Gefühl erwartet, daß Napoleon
eine Gänzliche Umänderung vornehmen würde. Wirklich hätte Napoleon sich den Ruhm eines
Regenerators von Ungarn erwerben können. Es ist schwer während eines Kriegs, Gegen die
bestehende Ordnung irgend etwas zu unternehmen, wenn es auch noch so sehr zum wahren Wohl
des Vaterlandes wäre. ! Denn wo ist die Grenz Linie, zwischen Verrätherey, Aufstand, Erringung
des Allgemeinen Besten, Sturz der herrschenden Mißbräuche, Genau zu treffen? Aber wenn
Napoleon siegend in Ungarn weiter vorgerückt wäre, wenn er als Landes Eroberer die bessere[n]
Köpfe des Landes hervorgerufen hätte, wenn er Gesagt hätte, ich will den Sieg dazu benutzen, daß
ich Ungarn verhelfe das zu seyn, wozu es die Natur mit ihren reichen Seegen bestimmt hat, und
was es noch nie, nie Geworden ist, durch ein widriges Schicksahl immer daran Gehindert: kommt
und schließt euch an mich, sagt mir eure Meynungen, ich werde die besten davon wählen, und
eine bessere Ordnung der Dinge einführen, sie mit meiner Macht unterstützen, damit Ungarn, und
dessen Einwohner Glücklich seye[n], und mein Andencken für alle Zeiten segnen mögen: O welch
schönen Kreiß der edelsten Menschen aus allen Ständen hätte er um sich Gesehen! und wie Groß,
wie wohlthätig, wie einstimmig für sein eigenes Interesse als Herscher von Franckreich hätte er
hier wirken können! ein zweyter Schöpfer für Ungarn!
39 Während dieses Krieges, sind Große Spaltungen in der regierenden Kayserlichen Familie
entstanden. Der Kayser lebt von der Kayserinn getrennt ! die Mutter der Kayserinn, ist von ihrer
Tochter abgesondert, und kommt nicht zu ihr ongeachtet der tödlichen Auszehrungs Krankheit, an
welcher die Kayserinn daniederliegt. ! die leydenschaftliche Liebe des Kaysers zur Kayserinn,
scheint Ganz erloschen zu seyn ! die Prinzen sind so wohl unter sich selbst, als mit dem Kayser
und Kayserinn Gespannt ! der Primas ist unvermuthet Gestorben; seine Schwester die Kayserin,
wird ihre Krankheit nicht überleben ! der Kronprinz, sonst sehr furchtsam und schüchtern, so daß
er nicht trommeln, nicht schiessen hören kann: hat seinen Geschwiestern und seiner Stiefmutter
sich widersetzt: den Tod des Erzherzogs Primas, haben einige fanatische Pfaffen, der Vergiftung
zugeschrieben, und sie bald auf Rechnung der Franzosen, bald auf jene der Protestanten Gesetzt.
Sonderbahr, indessen Baron Aretin, in seiner Geheimen Schrift, über die Plane Napoleons, die
Protestanten in Deutschland unter die Gegner Napoleons mit leydenschaftlicher Parteylichkeit
rechnet: werden sie hier in Ungarn, unter seine Anhänger Gerechnet mit einem Haß, der sie
blindlings beschuldigt, zu Gunsten Napoleons den Primas vergiftet zu haben, als ob daraus für
Napoleon ein Haupt Gewinn hätte entstehen können.
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kapjon. E divat egy másik megnyilvánulása a harc a magyar nyelvért, az elvakult büszkeség mindenre, ami magyar. Pedig nem ez az, ami a hazának használ ! józanít ki Berzeviczy. Sokat beszélnek a magyar nemzetr"l. Meg kell
vizsgálni ezt a fogalmat! Az axióma az, hogy a kiváltságosok képezik a nemzetet. Tehát kb. 300 ezer ember, benne a 13 ezer f"s római katolikus klérussal. De
ez nem a nemzet. A nemzet 7 millió emberb"l áll. És ez nem a magyar nemzet,
mert a többség német, szlovák, görög, román stb. Olyasmi ez, mint korábban a
Szent Római Birodalom, amely sem szent, sem római, sem birodalom nem volt.
Ne beszéljünk tehát magyar nemzetr"l, beszéljünk Magyar Birodalomról! Szomorú e birodalom sorsa. Soha még nem fejthette ki azokat az er"it, amelyekkel
a természet felruházta, soha nem virágzott fel, még csak más birodalmakkal
sem lett egyenl". A legrégibb történelem (feljegyzések) nem is ismeri(k) a magyarokat. A középkorban aztán, a hunok, az avarok és a magyarok korában az
ország rablások és pusztítások helyszíne. Választott királyai korában pedig
frakcióharcok, anarchia, polgárháborúk színtere. Az osztrák királyok alatt törökkel vívott háborúk, vallásüldözések, vallásháborúk és állandó bels" harcok
pusztították, aminek az lett a vége, hogy Ausztria gyarmata lett.
Azok persze, akik csak saját érdekeikkel vannak elfoglalva, nem gy"zik dicsérni az országot. Kétségtelen, kellemesen lehet élni Magyarországon, különösen a nemesség él kellemesen. Nem tagad meg magától semmi jót. De vajon ez
egy állam rendeltetése? El szabad-e fogadnunk az elmaradottságot, azt, hogy
csak a lakosság huszadának megy jól? A következtetés: Magyarországot csak
felülr"l, katonai diktatúrával lehet megújítani.40 Mármint Berzeviczy szerint.
Az utolsó bekezdés lényegében arról szól, hogy a helyzet reménytelen. A nemes patriótát játszik, de szó sincs igazi patriotizmusról. Az udvar, a klérus és a
nemesség egyaránt gy#löli Napóleont. Az oligarchák pedig hátsó szándékkal
támogatják, hogy ez a vak gy#lölet fennmaradjon. Az alkotmány álságos védelmez"i inkább halálos sebet ejtenek azon, a patriotizmus pedig csak álarc.41
40 Diese Verbesserung, Reformazion, Regenerazion, oder wie man sie immer sonst nennen
mag, kann in Ungarn nicht anders ausgeführt werden, als durch eine Diktatur von oben. Weil
Ungarn zu sehr zerrissen ist, durch die Verschiedenheit, und die Antagonisme, der Nazionen, der
Religionen, der Stände; weil diese partiellen Interessen, immer entgegenarbeiten dem allgemeinen
Gemeinschaftlichen Staats Wohl; weil die Ganze Geschichte es bezeigt, daß Ungarn immer
zerrissen war, durch Partey Geist, Faczionen, Mißtrauen, Einseitigkeit, und sich nie erheben konnte
zur Höhe des reinen Patriotismus, dessen erste Eigenschafft ist, seinen eigenen Vortheil
aufzuopfern dem allgemeinen Wohl des Vaterlandes.
41 Man preiset den Ungrischen Patriotismus in diesen Kriegen Gegen Frankreich. Es ist wahr
der Ungrische Adel (den[n] von diesem kann hier nur die Rede seyn) Giebt seit vielen Jahren
Große Subsidien, die Adrepartizion dieser Lasten, da sie ohne einem Gerechten Maaßstab,
willkührlich Geschehen ist, hat manche Familien niedergedrückt. Aber ich nehme keinen Anstand
zu behaupten, daß diese Opfer nicht Patriotismus zu Ursache haben. Der Hof hasset die
Übermacht Napoleons: der römisch katholische Clerus, dessen Einfluß Groß und entscheidend ist,
hat einen fanatischen blinden Haß Gegen Napoleon: der Adel hasset wegen seinen Privilegien das
System Napoleons: die Oligarchen sind theils selbst aus Vorurtheil in Großer Unwissenheit dessen
was auser Landes, und wie es Geschieht, theils, wen[n] sie es auch wissen, trachten sie doch aus
Nebenrücksichten, diese blinde leydenschaftliche Parteylichkeit durch alle Mittel zu erhalten, und
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Konkrét évhez és eseménysorhoz kötve, nyilván nem kiadásra szánva, tehát
kissé csapongva, de lényegében mindazokat a gondolatokat megtaláljuk, amit
Berzeviczy a parasztok állapotáról, az 1802-es országgy#lésr"l írt munkájában
vagy a Napóleonnak ajánlott alkotmánytervében rendszerezettebben kifejtett.
Az ország meghatározó er"i az el"jogokkal körülbástyázott, azokból nem enged" (katolikus) klérus, az arisztokrácia és a nemesség, amelyek a modernizáció akadályai. Indirekt módon ebben az írásban is benne van az, ami az alkotmánytervben tételesen: a jobbágyfelszabadítás, a népképviselet, a közteherviselés, stb. igénye. A reformkor megel!legezése, a reformkor majdani önbizalma
nélkül. Berzeviczy semmit nem vár a magyar politikai elitt"l. Mint olvastuk,
úgy vélte: Magyarországot 1809 körül csak felülr"l, katonai diktatúrával lehetne megújítani.

zu vermehren: Der Reiz der Spanischen Krone; die Aufhetzungen des Pabsten; die Bearbeitung des
Volcks; das Geschrey der herschend[en] Partey: alles dies hat den Krieg entzündet, und diese
Großen Subsidien hervorgebracht, unter dem lärmenden Vorwand, der Erhaltung der
Constituzion, die doch eben hiedurch, tödliche Wunden bekam: dies Constituzionelle Gespenst hat
Ungarn Geschreckt, und verschwindet vermutlich mit der Constituzion selbst, und der
Patriotischen Larve, die wohl nichts weniger als wahrer Patriotismus war.
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Pritz Pál

Emlékirat és történeti valóság – Barcza György emlékiratai fényében

A

hazai történész szakmának egy vonatkozásban még az irodalomtudománynál is kedvez!tlenebb a pozíciója. Míg ott a textológia
(számos jogos panasszal együtt) intézményes feltételrendszerrel
rendelkezik, a mi szakmánkban a tudományos forráskiadásnak nem csupán
sz"kösek az adottságai, de vannak olyan területek, ahol ilyesmivel a modern
korok kutatói semmiféle lehet!séggel nem rendelkeznek. Témánk szempontjából most csupán az emlékiratok kiadásával kapcsolatos lehetetlen (bár láthatjuk: nagyon is lehetséges) helyzetet tesszük szóvá.
A memoár  jól tudjuk  igen lényeges m"faj. Azzá teszi a tény, hogy a viszszaemlékez! olyan megélt tudással rendelkezik, amit a historikus többnyire
eleve nem birtokolhat. Ebb!l következ!leg a memoárok sokat segíthetnek
munkánk eredményességében. Ugyanakkor a memoáríró  versenytársunk,
olyan versenytársunk, akinek széles olvasói körök szemében velünk szemben
behozhatatlan az el!nye. Ezt az el!nyt tovább növeli az a tény, hogy a könyvkiadók  érthet! piaci megfontolásokból  nemes egyszer"séggel szólva csupán
addig a pontig érdekeltek memoárok szaktörténészek közrem"ködésével történ! megjelentetésében, amíg mindez az olvasó számára azt sugallja, hogy a
szakma figyel! szeme által ellen!rzött munkát vesz kézbe (= ad érte pénzt).
Ám az emlékiratok valóban mély és kifogástalan tudományos apparátussal
történ! kiadása (saját tapasztalat birtokában is állíthatom)1 anyagilag kifejezetten kontraproduktív. Mivel ezen bizonyosan nem lehet változtatni, csakis a piaci szempontoktól függetlenített könyvkiadás oldhatná meg ezt a tudományos
problémát. Vagyis  a széles körök számára történ! könyvkiadás mellett 
ugyanannak a m"nek a tudományos pedantéria szabályai szerinti edíciója is
szükségeltetik.
Lényegében a legutóbbi rendszerváltással egy id!ben indult meg az Európa
Kiadó és a História folyóirat méltán népszer" Extra Hungariam sorozata, amely
számos fontos visszaemlékezést kapcsolt be a hazai közgondolkodásba. Ezen
érték mellett ellenben ott van az a súlyos negatívum, hogy a széles körökhöz
eljutott sorozat  miközben a tájékoztató, korrigáló jegyzetek révén a tisztánlátás érdekében is tett a Kiadó  számtalan ponton a történeti közgondolkodás
deformációit is csontosította.
Írásunk Barcza György visszaemlékezéseinek (terjedelmi okokból valójában
csupán els!, kisebbik részének) górcs! alá helyezésével illusztrálja az elmondottakat.
A két világháború közötti, a második világháború alatti magyar história világában tájékozottak el!tt ismer!sen és jól cseng Barcza György neve. A jeles dip1 BOROVICZÉNY Aladár: A király és kormányzója. Szakmailag ellen!rizte, a jegyzeteket és az
utószót írta PRITZ Pál. Európa, Budapest, 1993.
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lomata leginkább londoni éveivel,2 majd 1943 márciusától a háborúból történ!
kiválásunkat el!mozdítani hivatott svájci tárgyalásaival, a német megszállás
után megalakult Követi Bizottság vezetésével (kedvez!bb csillagállás esetén a
másik Magyarország kormánya lehetett volna) vált részévé történeti közgondolkodásnak. A háború utáni megkeseredett hangulatában3 Svájcban 1946-ban írta
meg  több mint 1.100 s"r"n gépelt oldalon4  visszaemlékezéseit. A terjedelmes
szövegb!l 1983-ban a müncheni Új Látóhatár Borbándi Gyula révén adta ki azt a
részt, amely Barcza 1943-as svájci er!feszítéseit eleveníti fel. Majd a Századok
1987-ben az 1941 és 1943 között itthon eltöltött id!t elbeszél! részletet tette közzé
Urbán Károly és Vida István közrem"ködésével.5 Az Extra Hungariam sorozatban 1994-ben megjelent kétkötetes m" sem teljes, ám az  a biztos szemmel válogató Antal Lászlónak köszönhet!en  a lényeget bizonyosan tartalmazza. A kötet
használhatóságát nem csupán az id!közben fájdalmasan igen korán elhunyt Bán
D. András utószava és jegyzetei segítik, hanem a Barcza György írott hagyatékban alapos kutatást végzett John Lukacs is. # tömören igen informatív írásában
elmondja, hogy az USA-beli Stanfordban lév! Hoover Intézetben Barczától tizenkét nagy doboz van. Míg a visszaemlékezés három doboznyi, addig az 1914
elejét!l 1947 végéig vezetett naplók hét dobozt (!) töltenek meg.6 Ebb!l a hatalmas naplófolyamból ugyan csupán egy-egy rövidke részlet olvasható az 1994-es
kiadásban,7 ám az is b!séggel elegend!, hogy világos legyen: az emlékirat és a
napló között számos ponton markáns különbség lehet. Természetesen a naplóbejegyzések sem használhatóak alapos szövegkritika nélkül, ám azok mégis jobban
tükrözik a múltat, s benne az akkori követ/volt követ gondolatait, mint a visszapillantás textusa. Ezért nem csupán a volt követ kit"n!sége, hanem ezen különbség okán is igen lényeges lenne ennek a hooveri hét doboznak a hazahozása, alapos feltárása, java részének nyomtatásban történ! közzététele.
Az 1994-es edíció értékét nagyban növeli még a mintegy 150 oldal terjedelm", eredeti dokumentumokat sorakoztató Függelék. Kisebbik része már ismer!s a Diplomáciai Iratok Magyarország Külpolitikájához 19361945 cím" rangos sorozatból, két Teleki Pál-levél már ismer!s a müncheni Új Látóhatárból, ám a
zöme új közlés. Sok dokumentum így lett ismer!s Barcza György irathagyatéká2 1938 májusától de facto 1941 áprilisáig képviselte hazánkat #felsége kormányánál. Felmentésére 1941. (nem elírás!) VIII. 30-án került sor, VIII. 31-t!l nyugdíjazták.
3 Minden addigi er!feszítése hiábavalónak bizonyult, a Vörös Hadsereg felszabadítottamegszállta új Magyarországgal semmi rokonságot nem érzett, s az nem is igényelte szolgálatait, míg a régi külügyi szolgálat számos más munkatársa  csupán néhány jól cseng! nevet
említve: Bede István, Kertész István, Szegedy-Maszák Aladár, Velics László  tovább folytatta
munkáját.
4 BARCZA György: Diplomata-emlékeim 1911-1945. Összeállította és szerkesztette ANTAL László. A jegyzeteket és az utószót BÁN D. András, a bibliográfiai utószót John LUKACS írta. I-II. köt.
Európa, Budapest, 1994. I. köt. 5.
5 A svájci misszió. Új Látóhatár 1983, 2-3. sz. Századok 1987. 2-3. sz.
6 BARCZA: II. köt. 239.
7 Uo. II. köt. 18. 30. 32-33. 53. Tehát a közölt naplóbejegyzések csak a második világháború id!szakából valók.
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ból, s igen értékesek azok a londoni Országos Levéltárból, a Public Record Office-ból való angol iratok, amelyek Bán D. András kutatásaiból kerültek itt els!
közlésre. Olyan dokumentumokról van szó, amelyek részben alátámasztják, s
nem csekély mértékben bizony korrigálják az emlékirat szövegét, állításait.
Az 1911 !szén (tehát az aranyló békeid!k már elkomoruló utolsó id!szakában) pályáját az osztrákmagyar közös külügyi szolgálatban elkezd!, jóvágású,
magas, karcsú fiatalember, saját maga ugyan nem volt arisztokrata, de a családban többek névjegyét díszítette bárói, grófi címer, s e környezet számottev!en formálta modorát, világlátását. Mindennek természetes folyományaként
számára a (bel- és külhonban más sokak által ugyancsak éles kritikával illetett)
ballhausplatzi szellem8 pozitív értékek hordozója. A világháború kirobbanásának évében Athénbe kerül, 1916-ban Koppenhágába vezénylik, 1918 !szén is
ott szolgál, egy rövid hazai tartózkodás révén ellenben testközelben éli meg a
Monarchia bukását, a forradalom kirobbanását. Ez utóbbiból csak a z"rzavart
látja, illetve azt, hogy kiváltója  úgymond  a széls!baloldali agitáció9 volt.
Barcza annyira viszolygott mindenféle forradalomtól, hogy visszaemlékezésének csupán a szövegösszefüggésb!l (tehát nem elbeszélésének konkrét szövegéb!l) lehet megállapítani: 1918 október végén történt az alábbi, majd soha el
nem felejtett eset. Zsebemben volt már  írja  a berlini hálókocsi jegye, hogy másnap visszautazom Koppenhágába, mid!n este vacsorára menet egy kaszárnya el!tt félig
feln!tt suhancok hangos szitkozódására lettem figyelmes. Odanézve láttam, hogy ezek a
kaszárnya kapuja melletti állami címert feszegetik le a falról, s azután, mid!n a földre
esett, lábbal tiporják. A posztoló katonák pedig ezt tétlenül szemlélték. Ez a kis esemény
az !szi es!t!l nedves pesti aszfalton a Monarchia összeomlásának szimbóluma volt. Vége volt a fegyelemnek, a kötelességtudásnak, elborzadva láttam, amint szuronyos katonák egykedv"en nézik, hogy ráncigálják a suhancok az utca sarkába az ország címert!
Soha ezt a megdöbbent! els! pillanatfelvételt az 1918. évi !szi összeomlásunkról el nem
felejtem!10 (Kiemelés  P.P.) Tehát számára a régi világ a fegyelemmel és a kötelességtudással volt azonos, a forradalom pedig ennek a végét jelentette.
Legitimista meggy!z!déséb!l következ!en József f!herceg volt az a személy, aki igyekezett menteni, amit még lehetett,11 ám ebben  nem így mondja,
elbeszélésének ellenben ez az értelme  Károlyi Mihály és forradalma akadályozta. Róla így ír: Károlyi személye a várva várt békét jelentette, ekkor már a nép8 Itthon a függetlenség káprázatában él! kuruc gondolkodásúak számára volt a testület
szupranacionális szellemisége ellenszenves, a Monarchia más tájain azok háborogtak ellene, akik a
dualista építmény egyik !rét látták benne, míg maguk kezdetben a Monarchia föderalizálásában,
kés!bb az egész épület felrobbantásában látták a szebb jöv!t. A külföld sok osztatú világában a
többnyire jóval fegyelmezettebb, bürokratikusabb németek idegenkedve nézték a ballplatziak nem
ritkán lezser bohémságát (az efféle vonásokról Barcza visszaemlékezései is tanúskodnak (ld. pl. I.
köt. 14-18.), az angolszász világban ellenben az volt a dönt! mozzanat, hogy ez az apparátus is
azon m"ködött, hogy a Monarchiát Berlin oldalán tartsa, s id!vel a szövetség valójában olyan alárendel!dést jelentett, amellyel szemben a Ballhausplatz érdemben nem tett semmit.
9 BARCZA (1994): I. köt. 114.
10 Uo. 115.
11 Uo. 116.
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ben azt a hitet tudta felkelteni, hogy a békét és nyugalmat csakis ! lesz képes nekik biztosítani és egyben az antant jóindulatát is. A történeti valóság ezzel szemben az
volt, hogy a nép egyrészt már nagyon régen vágyott a háború végére, ellenben
békesség helyett leginkább a régi rend felforgatásával, ha úgy tetszik a bosszúállással volt elfoglalva,12 s az antant sem jó- sem rosszindulatával nem izgatta,
lévén, hogy arról jószerivel semmit sem tudott. Az antanttal  ha úgy tetszik
jóindulata remélt elnyerésével  nem a nép, hanem sokkal inkább az ország
urai voltak elfoglalva, hiszen végs! soron a gy!ztesekt!l függött, hogy mekkora országnak maradhatnak birtoklói. S ennek okán 1918 novemberében bizony
a régi Magyarország prominensei igencsak felsorakoztak Károlyi Mihály mögött. Nem csupán megtartották miniszteriális állásaikat, hanem a jó ízlés határait messze túllépve bizonygatták a régi rendszerrel szemben régóta magukban
hordott (állítólagos) ellenszenvüket, s túláradó lelkesedéssel áradoztak az új
világ iránti mély elkötelezettségükr!l.13
Batthyány Ilona grófn! írja 1918. november els! napjaiban a levitézlett régi
rend szimbolikus szerepl!jének, az életét vidéken félt! ifjabb Andrássy Gyulának: A jelszó Mihályt er!síteni, mert utána jön a bolsevizmus.14 (Kiemelés  P.P.)
A hölgy tehát nem saját nézetér!l, hanem terjed!, általa is terjesztett jelszóról
írt, amir!l (természetesen nem bet" szerint, de a lényegr!l) Barczának is tudnia
kellett. Ám ! (messze nem egyedül) visszaemlékezés helyett visszaemlékezésként a bibliai id!kt!l ismer!s b"nbak-szindrómával operál. Finom modora
természetesen távol tartja a Károlyi Mihályt útszéli módon rágalmazók táborától, a polgári demokratikus forradalommal szemben gyakorta hangoztatott valótlanságok ismételgetése ellenben egyáltalán nincs ellenére. Vous êtes tombés
bien bas  mondotta Belgrádban Károlyinak Franchet dEsperey tábornok, mid!n Károlyi
el!tte megjelent, és azzal, hogy mi entente-barátok vagyunk (úgymond) el!nyös békéért
könyörgött.15  eleveníti fel igencsak ferdén az úriember nagyalásonyi Barcza
György a belgrádi katonai konvenció megteremtésének történetét.16 Olyan történetet beszél el, amely a legszorosabban szakmájába vágó história volt, tehát, ha
valakit!l, akkor t!le ugyancsak elvárható lenne a tárgyszer"en korrekt el!adás.
Károlyi Mihály valójában Belgrádban is tartással viselkedett, következ!leg
nem könyörögni, hanem tárgyalni ment. S hogyne tudta volna, hogy a francia
12 Barczában szemmel láthatólag fel sem merül, hogy észrevegye: az egy teljes életre megfigyelt
címergyalázási jelenetet bizony a nép gyermekei követték el.
13 Ld. erre  például  Garami Ern!nek, a polgári forradalom kereskedelemügyi miniszterének
visszaemlékezéseit. GARAMI Ern!: Forrongó Magyarország. Pegazus, Leipzig- Wien, 1922. Primusz,
Budapest, 1990. (reprint)
14 Magyar Országos Levéltár, Andrássy-levéltár. Ifj. Andrássy Gyuláné naplója. 1918. november 16.  Idézi HAJDU Tibor: Károlyi Mihály. Politikai életrajz. Kossuth, Budapest, 1978. 286.
15
Nagyon mélyre süllyedtek.  Vous êtes tombés si bas?  Ilyen mélyre süllyedtek?  olvasható az egész történet KÁROLYI Mihály: Hit, illúziók nélkül cím" visszaemlékezésében, Európa, Budapest, 1982. 139. És ha a f!szerepl! ezt a mélypontját sem takarja el a találkozónak,
akkor ennek okán is biztos feleletet adható arra kérdésre, hogy melyik visszaemlékezés tükrözi hitelesebben a történetet.
16 BARCZA (1994): I. köt. 126.
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tábornokkal való tárgyalása nem az a fórum, ahol a leend! béke kerül terítékre.
A magyar kormányf! csupán azért utazott a szerb f!városban állomásozó f!parancsnokhoz, mert az akkor hazánkon keresztül készül!dött a még fegyverben álló Németország délkeletr!l történ! megtámadására. Néhány nappal korábban, november 3-án Padovában Viktor Weber tábornok ugyan aláírt az
(egyébként akkor már nem is létez!) Monarchia nevében egy általános fegyverszüneti megállapodást, ám e megállapodás (miért is tette volna abban a
z"rzavarban és abban a rohanásban, az id! akkori szorításában?) nem konkretizálta a távolabbi Szent István-i Magyarországgal szembeni  értelemszer"en
annak déli területeit érint!  demarkációs vonalat.17
Magyarországon akkor olyan társadalmi forradalom bontakozott ki, amelynek tartalmáról, természetér!l Barcza Györgynek semmiféle komolynak tekinthet! ismeretei nem voltak. Katona- és munkástanácsok alakultak orosz mintára  írja a visszaemlékez!, ám itt egészen bizonyosan nem a visszaemlékez!nek, hanem annak az emlékiratírónak a sorait olvassuk, aki kés!bb olvashatott
err!l a históriáról.  Megengedhet!nek véljük annak feltételezését, hogy leírásához Gratz Gusztáv széles körben ismert 1935-ös összefoglalását, vagy valamely általa korábban írt/szerkesztett munkát vett kézbe.18 Azért tartjuk így,
mert az egész visszaemlékezés arról tanúskodik, hogy Barcza a forradalomból
 mint idéztük  csak a felszínt, a z"rzavart látta meg. Ha egy csöppet elmélyed
a katona- és munkástanácsok megalakulásának részleteibe, akkor legalább valamelyest megérti Károlyi Mihály azon döntését, hogy miért vitte magával
Csernyák Imrét, a katonatanács elnökét. S akkor már azt is megláthatta volna,
hogy a katonatanács emberének megpillantása ragadtatja a francia tábornokot
becsmérl! szavainak kimondására. Erre a valótlanságra épülnek rá Barcza 
ismételjük: messze nem egyéni nézetet tükröz!  újabb vaskos valótlan állításai, min!sítései. A helyzet naiv félreismerése volt Károlyitól azt feltételezni, hogy az
entente egy ily frázisnak hitelt adva, gy!zelme gyümölcseit nem szakítja le, és velünk
másképp bánik, mint szövetségeseinkkel. Ilyent csak egy külpolitikában abszolút járatlan ember hihetett, mint Károlyi Mihály.19
Történelmi közhely, hogy Károlyi Mihály nagyot hibázott, amikor hosszú
hónapokon át illúziót táplált az antanthatalmak hazánkkal kapcsolatos álláspontja iránt. Ám e tévedésével együtt is Károlyi Mihály az ország érdekét helyesen szem el!tt tartva, az akkori konkrét katonapolitikai helyzetet helyesen
mérlegelve, reálpolitikusként utazott Belgrádba.
17 A találkozó el!történetére, lefolyására, korabeli visszhangjára, utóéletére: KÁROLYI: 137-145.
A téma hatalmas szakirodalmából ld. ORMOS Mária: Padovától Trianonig. Kossuth, Budapest, 1983.
ROMSICS Ignác: A trianoni békeszerz!dés. Harmadik, b!vített kiadás. Osiris, Budapest, 2007.
HORNYÁK Árpád: Magyar#jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918#1927. Forum, Újvidék, 2004.
18 GRATZ Gusztáv: A forradalmak kora Magyarországon. Magyar Szemle, Budapest, 1935. GRATZ
Gusztáv (szerk.) A bolsevizmus Magyarországon. Franklin, Budapest, 1921.
19 BARCZA (1994): I. köt. 126.  A jegyzetíró a következ! szöveggel hidalta át diplomatikusan a
Barcza-féle szöveg és a történeti valóság közötti szakadékot. Károlyi vezette a delegációt, mely 1918. nov.
7-én Belgrádban Franchet dEsperey-vel tárgyalt. A belgrádi fegyverszünetet  amely a Dráva-Maros vonaláig
engedélyezte az antant el!nyomulását  végül Linder Béla hadügyminiszter írta alá. BARCZA: 530-531.
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Barcza Györgyöt alapvet!en a forradalmakkal szembeni ellenszenve akadályozza a Károlyival szembeni tárgyilagosságában. Tisza Istvánt elsiratva elmondja azt a tényt, hogy a volt miniszterelnököt figyelmeztették: utazzon vidékre, mert a f!városban élete nincsen biztonságban, ám arról nem tesz említést, hogy a mélyen vallásos, kálvinista hit" államférfiú utolsó szavai ezek voltak: Ennek így kellett történnie.20 A háború kitörése kapcsán pedig az emlékirat
is tovább dagasztja azt a féligazságot, mely szerint Tisza volt az egyetlen az akkori vezet!k közül, aki 1914-ben kifejezetten ellenezte a háborút.21 A jogot végzett,
magasan pozícionált szakembernek ismernie kellett a közjogot, tudnia kellett,
hogy 1914-ben alkotmányos monarchiában élt,22 tehát a magyar miniszterelnök
ellenjegyzése nélkül nem lehetett háborút kirobbantani. Ezért akkor fogalmazunk pontosan, ha a visszaemlékez! által használt kifejezéssel élve azt mondjuk: egy héttel korábbi álláspontjával szemben Tisza István bizony kifejezetten
támogatta a háborút.
Történelmi közhely  ismételjük , hogy Károlyi Mihály nagyot hibázott,
amikor hosszú hónapokon át táplált illúziót az antanthatalmak hazánkkal kapcsolatos álláspontját illet!en. Ám e tévedésével együtt is a forradalom gy!zelmének els! órájától tudta: az országirányításhoz (s ebbe a külfölddel való kapcsolattartás kiváltképpen beletartozott) szakemberekre van szüksége. Barcza
visszaemlékezései is bizonyságul szolgálnak erre. Egy barátom közölte velem,
hogy Károlyi a Nemzeti Tanácsból üzeni nekem, hogy menjek azonnal oda, mert szükség van gyakorlott, külföldi kapcsolatokkal és tapasztalatokkal bíró diplomatára.
Barcza azonban nemet mondott. Válaszom az volt, hogy nemcsak mint !felsége
kamarása, de mint cs. és kir. külügyi tisztvisel!, aki esküt tett, nem állhatok mások
szolgálatába. Az utcán ezalatt zajlott a forradalom. Kiéhezett katonák nekitámadtak a
tiszteknek, letépték tiszti jelvényeiket, aki tiltakozott, azt leütötték. Megdöbbenve láttam, hogy ez már nem politikai akció, hanem teljes felfordulás, láttam, hogy olyan ár
zsilipjét nyitotta meg Károlyi, mely el fog pusztítani, özönleni mindent az országban,
ami érték, ami becsület, ami magyar. Tehetetlen undor és utálat érzése vett er!t rajtam.
Egy gondolatom volt már csupán, az, hogy el, el innen, mert ebben a hazában már úgy
sincs mit keresnem!23
Sokan voltak Barcza György osztály- és pályatársai között, akik másként
gondolkodtak. 1918. december 13-án jelent meg az önálló magyar külügyi
igazgatásról szóló néptörvény. Ez kimondta, hogy a volt közös minisztériumok
és egyéb intézmények magyar állampolgárságú alkalmazottait  addigi besorolásuknak és illetményüknek megfelel!  átveszik állásba, ha ezt óhajtják, és a
Népköztársaságra a h"ségesküt leteszik. A hívó szónak többen eleget tettek. Ez
20 Többek között ld. VERMES Gábor: Tisza István. Osiris, Budapest, 2001. 477. E szavakat ismerték a kortársak.
21BARCZA (1994): I. köt. 116.
22 Nagy tisztelettel és szeretettel rajzolja meg Európa utolsó grandseigneurjének, Ferenc Józsefnek az alakját. # volt - írja - az úri gondolkodás, az igazságérzet, a kötelességteljesítés, az erkölcs megszemélyesít!je. BARCZA (1994): I. köt. 19.
23 Uo. 117.
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itthon sokaknak nem tetszett, mert olyanokat szerettek volna a Külügyminisztériumban látni, akik nem dolgoztak korábban a közös ügyek vitelében, akik 
úgymond  magyarabbak.24 Akik így szemlélték a világot, azok Barcza Györgyért sem lelkesedtek. # ellenben nem ezen ellenszenv, hanem a saját ellenszenve okán ült vonatra, s ment vissza állomáshelyére. Egy olyan államot szolgálni, amely már nem létezett.
Itthon közben kiépül a Külügyminisztérium, Bécsben magyar követség
kezdi el a munkát, s  mivel a békekötésig az országnak nem volt nemzetközileg elismert státusza, egyszer"en nem volt lehet!ség követség létesítésére 
Károlyi Mihály személyes megbízottai utaznak külföldre.25 A Külügyminisztériumban Barcza György kollégái, a ballplatziak lesznek a kulcsszerepl!k.
1919 februárjában a kinevezett tisztvisel!knek majd felét, 44%-át !k adják.
Károlyi Mihály addig számíthatott a régi Magyarország exponenseinek támogatására, amíg azok benne reménykedtek a Szent István-i Magyarország
megmentésében. 1919 végén még gróf Apponyi Albert is közéjük tartozott.
Nem akarnék félreértetni  írja karácsonykor Károlyi Mihálynak -: reakcióról, a
régi rendszerhez való visszafordulásról szó sem lehet. Benne vagyunk a nagy szociális
világforradalomban, ami nálunk történik, csak ennek a világprocesszusnak egy helyi
részlete.26 Barcza tehát nem vállalt feladatot, visszautazott Koppenhágába,
ahol felesége azzal fogadta, hogy az ottani lapok a budapesti eseményekr!l úgy írtak,
mintha ott véres forradalom ütött volna ki, tömeggyilkosságokkal pusztítással. Én tudtam, hogy ez a forradalom, melynek kitörésénél jelen voltam, véres nem volt, de talán sokkal rosszabb, mert hamis nemzeti álarc mögül évszázados értékeket pusztított el.27
A visszaemlékez! ez alkalommal is téved: bizony véres volt ez a forradalom.
Valójában  bár minden vonatkozásban megnyugtató kutatások híján pontos
számokat nem ismerünk, ám számos jel alapján elmondható, elmondandó: nem
csupán a Tanácsköztársaság, és az annak nyomán berendezked! ellenforradalom
volt véres , az !szirózsás forradalom id!szakában sem kevés véres esemény történt.28 Mert Károlyi Mihály polgári demokratikus forradalmának jutott els! helyen, hogy megzabolázza a négy éves tömegháború, hatalmas tömegek egyéni
élete és érdeke szempontjából teljességgel értelmetlen háborúban felgy"lt véres
indulatokat. Mert Batthyány Ilona grófn! és társai helyesen adták ki és terjesztet24 Ld. részletesebben: PRITZ Pál: A magyar külügyi szolgálat keletkezése és története 1930-ig. IN:
PRITZ Pál: Magyar diplomácia a két háború között. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 1995. 38.
25 Ilyen missziót iparkodott vinni gróf Bánffy Miklós, gróf Sigray Antal, Miklós Ödön, Ignotus
(Veigelsberg Hugó) és Fülep Lajos, a neves m"vészettörténész is.
26 Károlyi Mihály levelezése. I. köt. 1905-1920. (Szerk. LITVÁN György) Akadémiai, Budapest,
1978. 357.
27 BARCZA (1994): I. köt. 118.
28 Ld. részletesebben: HAJDU Tibor: Az 1918-as magyarországi polgári demokratikus forradalom.
Kossuth, Budapest, 1968. 85-103. HAJDU (1968). A Magyar Történelmi Társulat 2009. márciusi
rendezvényén tartott el!adásában Hajdu Tibor így fogalmazott: A napjainkban másodvirágzását él!
ellenforradalmi szemlélet egyenesen katasztrófakánt, a magyar történelem mélypontjaként mutatta be (ti. a
Tanácsköztársaságot  P.P.), többek között eltúlozva a vörösterror áldozatainak számát, amely pedig
nemhogy a fehérterror, de az !szirózsás forradalom rendcsináló akciói áldozatainak számár sem haladta meg.
Századok Füzetek 5. sz. (2009.) 5.
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ték az említett jelszót: Mihályt er!síteni, mert utána jön a bolsevizmus. És Károlyi
Mihály valóban ennek megfelel!en cselekedett.29 A nép indulata akkor sok arisztokratának az életét kioltotta volna. Gróf Bethlen Istvánnak is menekülnie kellett
az erdélyi Sámsondon lév! birtokáról. Családjával a közeli nádasban húzták meg
magukat, hogy aztán a beálló sötétben Marosvásárhelyre menekülhessenek. A
f!városba felérkezve Bethlen István ellenben már biztonságban volt, s ott egy
ideig Károlyi Mihállyal igyekszik együtt politizálni.30 Tehát az 1918-as polgári
demokratikus forradalom keményen, véres er!szakkal, statáriummal védte a
rendet, a magántulajdont a f!város és vidék népével szemben. Ha nem így lett
volna, akkor vajon miért jelent meg november 8-án a Belügyminisztériumban a
segítséget sürget! jegyz!k küldöttsége azzal, az egyébként minden bizonnyal
túlzó állítással, hogy a 3.200 jegyz!ségb!l csupán néhány száz helyen maradt
meg a jegyz!, a többit elkergették, sok helyütt megölték.31
Az évszázados értékek emlegetése bizony üres szólam, amivel nincs mit kezdenünk, ellenben nem hagyhatjuk szó nélkül a hamis nemzeti álarc felemlegetését.
Akárcsak az el!bbi gondolatmenet folytatva is bízvást állíthatjuk: Károlyi Mihály
forradalma minden szempontból nemzeti alapon állt. Jóllehet magát november 16án népköztársaságnak deklarálta, sokkal inkább volt nemzeti, mint népi. Nemzeti
a szó valódi, történeti tényanyag alapján megragadható értelemben, ami azt is jelenti, hogy a nemzetté válás hosszú-hosszú folyamata okán a nép és a nemzet között hatalmas szakadék tátongott.32 Amikor a kormány az államhatalom erejével
teremtett rendet, csillapította le a várost és a falut, akkor jelent!s mértékben régi
nemzeti alapon politizált. És régi nemzeti alapon állt, amennyiben érzelmi és taktikai okokból képtelen volt szakítani a Szent István-i Magyarország eszméjével.
Koppenhágában a követség átalakul felszámoló hivatallá. Err!l az emlékirat
érdekesen, hitelesen tájékoztatja az olvasót.33 Figyelemre méltó mozzanat, hogy
a Birodalom ugyan már nem létezik, a báró Ludwig Flotow (és nem báró
Flotow Lajos)34 vezette un. Felszámoló Külügyminisztérium ellenben tovább
29 Innen is látszik a vádnak a képtelensége, hogy ! adta volna át 1919 márciusában Kun Bélának a hatalmat.
30 ROMSICS Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. Magyarságkutató Intézet, Budapest,
1991. 71. 72-74.
31 HAJDU (1968): 98.
32 Nép és nemzet mára sem vált eggyé. Ennek taglalása ellenben nem e dolgozat tárgya.
33 BARCZA (1994): I. köt. 118-127.  Az a szerz!i korrekciót ellenben, mely szerint nem ifj.
Andrássy Gyula, hanem gróf Otto Czernin (Ottokar Czernin testvére) lett volna a Monarchia utolsó
külügyminisztere, annak okán, hogy !t november 1-én IV. Károly kinevezte külügyminiszterré,
nem több mint felszínes okoskodás, hiszen a jelölt  maga Barcza írja  két óra múlva visszaadja
megbízatását. (119. o.) Itt a visszaemlékez! ismét elköveti azt a hibát, hogy elfeledi: alkotmányos
monarchiában ellenjegyzés nélkül nincs hatályos döntés. Az írásunk elején felhánytorgatott problémát e szövegrész jegyzetelése kapcsán is dokumentálhatjuk. A vonatkozó jegyzet szépen  ahogy
a kiadói érdek diktálta illem kívánja  elbeszéli Otto Czernin életének alapadatait, csak éppen arról nem olvashatunk egy szót sem, hogy a memoárírónak igazán kár volt a jámbor olvasó tudását/tudatlanságát továbbfejlesztenie.
34 Ez is érdekes, hogy a korabeli magyar nacionalizmus ezen mosolyt fakasztó gyakorlata
(mindenkinek a nevét megmagyarosították, így lesz Jules Verne kitörölhetetlenül Verne Gyula stb.)
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folyósít fizetést a megmaradó tisztvisel!knek, tehát Barczának is, mint ahogy
igencsak tipikusnak gondoljuk a visszaemlékez! azon megjegyzését is, mely
szerint fizetése kiadásainak csak mintegy harmadát fedezte.35 Igen, a korabeli
külügyi szolgálat diplomáciai ágában dönt!en nem annak okán állomásoztak
arisztokraták, tehet!s emberek, mert  úgymond  a Monarchia ilyen korhadtan reakciós volt, hanem dönt!en annak okán, hogy az egyébként hétköznapi
értelemben korántsem sz"kmarkú illetményt is ki kellett az illet!knek a saját
családi vagyonból egészíteniük. Mert nem egy esetben a költséges életvitel esetén lehetett/lehet fontos értesülésekhez jutni, egy állam nemzetközi presztízsét
számtalanszor hatékonyabban lehet csillogó reprezentációval/ mint garasoskodó életvitellel gyarapítani.
Az id!közben köztársasági elnökké választott Károlyi Mihály továbbra
sem tett le arról, hogy Barcza tudását, ismereteit igénybe vegye. A jóval nagyobb úrnak született politikus ezt (korábbi visszautasítása után miért lett
volna másként?) bizonyára nem szívesen tette, ám az ország kétségbeejt!en
nehéz helyzete megalkuvásra sarkallta. Az újabb refus-t elhárítandó azt az
utat választotta, hogy Flotow-n keresztül kereste meg (nem tudjuk, hogy
pontosan mikor, valamikor 1919 január második felében, februárban) a diplomatát, kérve, hogy a felszámoló közös miniszteren keresztül tájékoztassa !t
f!leg arról: a semleges hatalmak és volt ellenfeleink mily véleményt táplálnak az új
magyar rezsimmel szemben.36
Károlyi kérése most elháríthatatlan volt. Hiszen a felszámoló követségi titkár olyan forrásból húzott fizetést, amiben a magyar adófizet!k pénze is benne
volt. Barcza természetesen nem azt írja, hogy ennek okán állt kötélnek, hanem
magát erkölcsi magaslatra állítva indokolja válaszát: úgy éreztem, kötelességem
az, hogy hazámnak akkori rettenetes nehéz helyzetében, amennyire csak ottani szerény
lehet!ségeim engedik, segítségére legyek.37 A kötelességérzetre történt hivatkozása
 a novemberi visszautasítás ismeretében  felettébb üres, a lehet!ségeinek szerény voltára történ! utalás szintén nem meggy!z!, a segítségben pedig nem
volt köszönet. Hiszen fizetése, kapcsolatai, bevallottan nyugodt körülményei
voltak. Aligha hihet!, hogy lehet!ségei szerényebbek lettek volna, mint (például) gróf Bánffy Miklósnak, aki  mint fentebb jeleztük, s akinek ebbéli tevékenységér!l maga Barcza is ír38  Károlyi emisszáriusaként törekedett hasznossá tenni magát. [ ] Flotow útján  olvashatjuk  azt táviratoztam Károlyinak,
hogy értesüléseim szerint, melyekben figyelembe vettem azokat is, melyeket a volt ellenfeleink táborából szerezhettem, az akkori magyar kormányban az entente nem bízik.
Nem bízik  így a politikailag színezett, manipulatív, Barcza saját véleményét becsúsztató fordulat , mert nem látja benne a kell! erélyt és hatalmat arra, hogy az összeomlás
még arra a Barczára is hatott, aki egyébként  egész emlékirata is tanúsítja  olyannyira távol tartotta magát buzgó magyar nacionalista kortársaitól.
35 BARCZA (1994): I. köt. 123.
36 Uo.
37 Uo.
38 Uo. 124-125.
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után felülkerekedett zabolátlan baloldali elemeket megfékezze, hogy velük szemben kell!leg fellépjen, és az országban a rendet ismét helyreállítsa. Addig, amíg erre a jelenlegi
magyar rezsim nem szolgál bizonyítékokkal, vele szemben az entente és a semleges külföld is bizalmatlan lesz, és nem fogja az ! uralmát nálunk stabilnak tekinteni.
Károlyi Mihály úriemberként válaszolt a semmire nem jó üzenetre. Megköszönte, s újra felkért, hogy a jöv!ben is hasonló nyílt szellemben támogassam.39 Károlyi nagyon jól tudta, hogy az antantnak Párizsban rendszerével
szemben a f! problémája az ország megcsonkításával szembeni ellenállása
és nem az összeomlás után felülkerekedett zabolátlan baloldali elemek megfékezésének elmaradása volt.
A Tanácsköztársaság és a Vix-jegyzék közötti kapcsolatot természetesen
Barcza is látja, ám a szokásos valótlansággal azt írja, hogy Kun Bélának Károlyi
adta át a hatalmat,40 holott !  alaposan téves hite szerint  szociáldemokrata
miniszterelnököt akart azzal, hogy az államf!i tiszt továbbra is az övé marad.
Barcza György 1919 szeptemberében érkezett haza Dániából. Az új magyar
külügyminisztérium  írja  a királyi Vár néhány földszinti helyiségében volt. Egypár
volt közös szolgálatbeli kolléga és nyelveket beszél! más hivatalnok lézengett a nagy
termekben. Aki jött, azt megfogták, leültették egy íróasztal elé, de dolga bizony nem
volt. Somssich József gróf lett a külügyminiszter. Velem közölték, hogy csak utazzam
vissza Koppenhágába, mert ügyviv!i min!ségben ott fogok maradni.41
A Külügyminisztériumban munka ugyan valóban nem folyt, intrika ellenben annál inkább zajlott. Ennek tárgya leginkább az volt, hogy a Tanácsköztársaság külügyi népbiztosságán igen nagy számban dolgoztak a korábbi rezsimek tisztvisel!i, !k akkor kezdtek a proletárdiktatúrával szembefordulni, amikor annak helyzete kritikussá vált. Júliusban Kun Béla nagy
létszámleépítést hajtott végre, s most szeptemberben kitört a háború az intaktak és a forradalmakat kiszolgálók között. Az utóbbiak nem csupán
többségben, de jobb pozícióban is voltak. Jól mutatja ezt az a tény, hogy a
minisztertanács augusztus 23-i határozata nyomán a Külügyminisztériumban csak szeptember 5-én adnak ki körrendeletet a Tanácsköztársaság idején alkalmazottak magatartásának felülvizsgálatára. A rendelet  igaz: nagy
dörgedelmek közepette  világosan kimondta: a kommunista rendszer alatt
való továbbszolgálás ténye önmagában még egyénileg kifogás tárgyát [ .] nem alkothatja, mint ahogy a rendelkezési állapotba vétel vagy a hivatal elhagyása sem
tudható be senkinek különös érdeméül. Arról pedig, hogy e központi gondolat
valóban érvényesüljön, a kiküldött fegyelmi bizottság összetételével gondoskodtak: minden tag a Tanácsköztársaság külügy népbiztosságán dolgozott.42 Így némi kétkedéssel olvassuk Barcza azon sorait mely szerint rendkívül megörült annak, hogy visszaküldték Dániába.43
BARCZA (1994): I. köt. 123-124.
Uo. 127.
41 Uo. 132.
42 PRITZ: 41-42.
43 BARCZA (1994): I. köt. 132.
39
40
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Ha majd megismerhetjük a Hoover Intézetben lév! naplókat, akkor egészen
bizonyosan részletesebb és hitelesebb beszámolót olvashatunk
Az 1919 !szi hazai helyzet jellemzése kapcsán Barcza György mélyen igazan írja: régi történelmi törvény az, hogy az egyik széls!ség bukása után a politikai
inga sohasem áll meg azonnal a középen, hanem az ellenkez! irányban leng ki.44 Ám a
konkrétumokra térve nagyon a felszínen mozog, amikor azt írja, hogy a szociáldemokraták  úgymond  lekésték az uralom átvételét, mert mire hazaértek,
itt már a széls!jobboldali hazafias irányzat kerekedett felül. A hazatér! szociáldemokrata vezet!k valóban nem tudták az ingaeffektus történelmi tapasztalatát
szem el!tt tartani, valóban csalódtak, ám  a szokásos sugallattal szemben 
korántsem voltak hazafiatlanabbak a széls!jobboldaliaknál. Garami Ern! és
társai valóban csalódtak abban a hitükben, hogy a polgári demokratikus antant
politikusok hozzásegítik !ket ahhoz, hogy Magyarországon polgári demokratikus berendezkedés legyen. Csalódniuk kellett, mert a Tanácsköztársaság emlékét!l frissen befolyásolt magyar társadalom pontosan tudta, hogy a diktatúra
m"ködtetésében a szociáldemokrata személyeknek milyen fontos szerepük
volt. Másfel!l azonban a széls!jobboldali hazafias irányzat nem eredeti  katonai diktatúrát, kemény budapesti megtorlást akaró  célkit"zésével, hanem
(kénytelen vállalt) jóval szolidabb programmal kerekedett felül.
1919 !szén a hazafias és a hazafiatlan tábor képvisel!i egyként magától értet!d!nek vették, hogy vitájukat (ha úgy tetszik: nem egymás között, nem nemzeti keretek között rendezik) az antant moderálja. S a moderátori szerepet betölt! Sir George Clerk (bár megbízói, s saját világfelfogása jegyében ugyancsak hajlott volna
Garami Ern! és társai felfogásának érvényesítésére) kénytelen volt olyan kompromisszumot formálni közöttük, melynek jegyében mindkét félnek engednie kellett. Így alakul ki a Horthy-rendszer korlátozott parlamentáris jellege.
Barcza György informatívan, korrekten ír a koppenhágai követség 1919. október 31-én történt megsz"nésér!l, a bezárás szomorú eseményeir!l, a Svédországra, Norvégiára és Finnországra is kiterjed! ügyviv!ségér!l, utazásairól
tárgyalásairól, benyomásairól.45 Tárgyilagosan ismerteti a fehérterror okán vele
szemben tartózkodóan viselked! szociáldemokrata Karl Hjalmar Branting svéd
miniszterelnökkel folytatott beszélgetését, amely kapcsán maga Barcza is elítél!en ír err!l a terrorról. Azzal együtt is, hogy utal az ellenséges propaganda felnagyító szerepére.46
BARCZA (1994): I. köt. 133.
Uo. 133-147.
46 Uo. 140-141.  Visszaemlékezése egy másik pontján azonban ennek ellentmond. A finnországi benyomásairól, a finn és magyar történelem közötti párhuzamokon és eltéréseken elmélkedve
Barcza azt írja, hogy míg a jóval keményebb finn fehérterror felett a világ napirendre tért, addig a
magyar fehérterror rémmeséje még évekig kísértett a külföldi ellenséges propagandában. 145.  Míg a külföldi magyarságkép formálásban ma is találhatóak bennünket alaptalanul negatív színben láttatni
akaró ábrázolások, addig a fehérterror tényeinek, nemkülönben a vörösterror tényeinek számon tartása nem a propaganda, hanem a hiteles múltábrázolás témája. Való igaz, hogy e tényeket innenonnan túlnagyítják, ám a túlnagyítás tényének megállapítása nem lehet alapja a fehérterror rémmesék világába való utalásának.
44
45
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A trianoni békeszerz!dés aláírásának az illetékességi körébe tartozó külföldi,
azon belül kiváltképpen a dániai visszhangjáról igen érdekesen tudósít. Megtudjuk
 például , hogy a dánok udvarias részvétet mutattak és sajnálkoztak a kemény béke
miatt, de nem felejtették el megjegyezni, hogy bizony, aki a rossz oldalra áll, az így jár! A
jöv! háborúban, reméljük, már maguk is a jó oldalon lesznek  tették hozzá.47 Annál
meghökkent!bb, hogy Barcza nemhogy nem töprengett el ezeken a véleményeken,
hanem a békeszerz!dés aláírásáról a legszéls!ségesebben szubjektív véleményt
nyilvánítja: [ ] egész meggy!z!désem és politikai érzékem azt sugallta, hogy ezt a békét
magyar embernek aláírnia sohasem lenne szabad. Minden szakmai tudását, józanságát
feledve így gondolja tovább diplomata képzettségével összeegyeztethetetlen álláspontját: Az entente persze visszautasításunk esetében katonailag megszállt volna, szabad
kezet engedett volna bosszúra vágyó szomszédainknak, kik a hatalmukba került területeinken eléggé megmutatták, hogy mily érzelmekkel viseltetnek irántunk és mily módszereket
alkalmaznak, s éveken át a legnehezebb sors várt volna ránk. De minden szenvedést inkább
vállaltam volna, mintsem hogy egy ily diktátumot aláírásommal szentesítsek és önként
egyezzem bele [ ]. Az entente megszállás nem tartott volna örökké, s!t sokáig sem, legfeljebb néhány évig, hiszen az entente is kimerült volna, [ ] és látva elhatározásunkat talán
revideálta volna álláspontját [ ] ha kibírtunk egy százötven éves török uralmat, úgy kibírtunk volna egypár éves entente vagy csehszerbromán uralmat is azzal a tudattal, hogy
ezzel az ország jöv!jét talán mégis megmentjük és az egész világ becsülését biztosan elnyerjük.48 (Kiemelések  P.P.)
A talán szó kétszeri el!fordulása szerint Barcza haloványan vélhet!leg mégis
érzékelte: valóságidegen messzi régiókba tévedt. Majd amikor még azt is megkockáztatja, hogy ezen ámokfutás biztosan meghozza az egész világ becsülését, akkor a
képtelenségek e csúcspontja láttán azt mondhatjuk: Trianon hatásáról nem elegend! azt mondanunk, hogy annak a magyar kortársakra gyakorolt hatását mai ésszel
már fel nem foghatjuk, hanem azt is, hogy ennek a hatásnak ilyen elképeszt! következményei is voltak S még egy: a vizsgált visszaemlékezésnek mélységesen
nagy ellentmondása, hogy az a diplomata írta le ezeket az ámokfutásos szavakat,
aki a korabeli keresztény középosztályon belül talán a legkeményebben ostorozta
Kállay Miklós második világháborús külpolitikáját, amiért nem merte vállalni a
németekkel való szakítást, a szembefordulás kockázatát
A külügyminisztérium személyzeti f!nöke egy óvatos levélben tudatta velem, hogy
Belgrádba helyeznek át  olvashatjuk nem sokkal odébb.49 Barcza ellenben védekezett a döntés ellen. Igen-igen érdekes lenne megtudnunk, vajon mit is jelentett konkrétan e szót tartalma. Kiváltképp, mert a védekezés eredménnyel járt.
Barcza ugyan attól sem volt elragadtatva, hogy közbüls! megoldásként a
félvörös Ausztria50 f!városa, Bécs lesz újabb állomáshelye, de mégis megkönynyebbült, hogy hazáját nem a Balkánon kell szolgálnia.
BARCZA (1994): I. köt. 150.
Uo. 148-149.
49 Uo.152.
50 A szociáldemokrácia félvörösként való látása és láttatása messze nem csupán Barcza felfogására vet életes fényt.
47
48
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A húszas évek eleje Bécsének hangulatát, életkörülményeit igen érzékletesen idézi fel, sok valóságos elemét villantva fel a Monarchia szétdarabolása, a
politikai határokból származó vámhatárok gazdasági életet sújtó, árakat felfelé mozgató hatásának, a társadalom végletes polarizálódásának, a fent él!k
pazarlásának, a lentiek nyomorának, a hat millió lakosúvá zsugorodott országhoz képest vízfejjé vált kétmilliós Bécs lehetetlenségének. Ám az egész,
sok szempontból valóban lehetetlen, s valóban kés!bbi nagy konfliktusokat
generáló helyzet leírása, nemhogy azt teszi világossá, hogy Barcza 1946-ban
mindenféle komoly forrásanyagot, korabeli naplóbejegyzéseit mell!zve51 diktálta gépbe visszaemlékezéseit, de azt is, hogy elbeszéléséb!l teljesen kiesett
az a korábbi tudása, amellyel, mint gyakorló diplomata annak idején egész
bizonyosan rendelkezett. A visszaemlékez! néz!pontja  a legfinomabban
fogalmazva  messze nem tükrözi a múlt valóságát.
Az antant  állítja  éket vert a Monarchia utódállamai közé. Rosszabb, mint
a Habsburgok, akik ugyan a divida et impera elv alapján tartották sakkban a birodalom sokféle népét, de ott voltak helyben és tör!dhettek az örökké felmerül! viszályok elsimításával, amihez sok évszázados gyakorlattal rendelkeztek. Az entente
azonban szétdarabolta a Monarchiát és azután, mint aki dolgát kit"n!en végezte, viszszavonult, lefegyverezte Magyarországot és Ausztriát, közéjük is politikai éket vert a
nyugat-magyarországi kérdéssel, és azután hagyta !ket éhen halni, ! meg pihent babérjain, azt híve, hogy most már örökre elintézte Közép-Európa népei millióinak sorsát. A
kisantant, amely Franciaország találmánya volt, lett volna hivatva zsandárként felügyelni Ausztriára és Magyarországra, nehogy ezek népe valaha is ráébredhessen sorsára és kellemetlenkedhessék.52
Történelmi közhely, hogy a gy!ztesek alaposan elhibázták a békerendszert.
Ám  hatalmas feltárt forrásanyag, könyvtárnyi szakirodalom bizonyítja  m"vük tökéletlenségével igencsak tisztában voltak. Tudták, hogy a németeket nem
fosztották meg nagyhatalom voltuktól. Ezért féken tartásukra új szövetségi rendszert akartak, s ez tovább növelte számtalan érdekellentétüket. Így bontakozik ki
az ún. Paléologue-féle kísérlet, amely olyannyira felb!szíti az utódállamokat,
hogy kisantanttá szervez!désük olasz bábáskodás mellett kezd!dik.53 (Aztán az
eleve elkésett átrendezési kísérlet kudarca nyomán valóban Párizs lesz a kisantant f! patrónusa, ám Eduard Bene és társai b! másfél évtizeden át messze
többek voltak, mint Párizs engedelmes zsandárjai: nem egy esetben alaposan
51 Tudjuk,  írja Bán D. András  hogy Barcza több mint harminc évig naplót is vezetett,
de nem bizonyos, hogy emlékei megírásakor rendelkezésére álltak a naplók. Vagy ha nála voltak is
1946-ban, nehezen elképzelhet!, hogy a naplókra támaszkodva írta volna teljes emlékiratát. E kételyünket er!síti, hogy [ ] nemegyszer eltéveszti a felidézett események id!pontját: néha éveket
téved. BARCZA: II. köt. 224. Részletes elemzésünk szerint a helyzet sokkal lesújtóbb.
52 BARCZA (1994): I. köt. 159.
53 Barcza nem egyéni nézetét fogalmazza meg. Általános volt e felfogás évtizedeken át. Itthon a
nyolcvanas évek kutatásai, Ádám Magda és Ormos Mária írásai tették világossá a fentieket. A francia történetírás ellenben - amint arra Majoros István volt szíves figyelmem felhívni - már az ötvenes évek végén jelezte ezt. Ld.: Pierre RENOUVIN: Histoire des relationes internationales. Tome VII.
Les crises du XXe siècle I. De 1914 à 1929. Hachette, Paris 1957. 280-283.

499

Pritz Pál: Emlékirat és történeti valóság  Barcza György emlékiratai fényében

tudták fékezni, formálni a francia nagyhatalom Duna-medencei politikáját.)
Egyébként a gy!zteseknek éppen elég nehézségük volt, érdekeikkel messze
nem esett egybe, hogy gondjaikat még különféle ékek elhelyezésével is tetézzék. A magyar-osztrák viszonyt valóban megterhelte a nyugat-magyarországi
kérdés, nem pontos a szakirodalom sokáig él! felfogás, mely szerint a soproni
népszavazással véglegesen megnyugodtak volna a magyar kedélyek.54
A határvidék hovatartozása valójában már a századforduló után vitássá
vált. Az 1918. november 22-én kiadott osztrák államnyilatkozat NyugatMagyarország német településterületének ugyanolyan önrendelkezési jogot
igényelt, mint amit Budapest minden más nemzetiségének már elismert. A következ! hónapokban az osztrák belpolitikai er!k radikálisabbá váltak, s ennek
nyomán Karl Renner 1919. május 11-én bejelentette az osztrák igényt NyugatMagyarországra.55 Párizsban ekkor még elutasítóan reagálnak. Mivel azonban
nagyon hamar világossá vált, hogy az osztrák állam életképtelensége (amelyre
más összefüggésben maga Barcza is utal) azzal a veszéllyel fenyeget, hogy Kun
Béla forradalom exportáló törekvése nem marad eredménytelen, ezért a gy!ztesek hátrányunkra változtatták meg álláspontjukat.56 Egyébként a forradalmak bukása után Burgenland jöv!jén túl a szomszédok között súlyos feszültség forrása volt az eltér! politikai berendezkedés. Az, hogy Ausztriában 1920
novemberéig a szociáldemokraták kormányoztak, s kés!bb is igen jelent!s politikai er!vel rendelkeztek.
Végül egyáltalán nem lényegtelen korrekció, hogy míg hazánkat a kisantant
valóban karanténban akarta tartani, addig Ausztriát éppen magához szerette
volna édesgetni, magába a szervezetbe beléptetni. Az 1921 decemberében
Csehszlovákia és Ausztria között a Prága közeli Lana-ban létrejött megállapodás volt az els! lépés ebben az irányban. Ám ez a folyamat kés!bb elakadt, az
osztrák belpolitika jobbra fordulása nyomán a magyar-osztrák viszony ellenben a közeledés jegyében fejl!dött
Barcza György visszaemlékezéseinek, illetve a magunk megjegyzéseinek
(remélt) olvasójától e ponton  terjedelmi okok folytán  elbúcsúzunk.

54 JUHÁSZ Gyula: Magyarország külpolitikája 1919-1945. Budapest, Kossuth, 1969. 84. A soproni
népszavazás az egész versailles-i békem" szempontjából túlmutatott helyi jelent!ségén. Az új osztrák-magyar
határ lett a trianoni határok legbiztosabb szakasza. A két ország kölcsönösen belenyugodott a népszavazás
eredményébe, illetve Burgenland elszakadásába. Kivéve a harmincas évek második felében bizonyos széls!jobboldali agitációt, a burgenlandi kérdés többet nem merült fel komolyan mint revíziós probléma, nemcsak
kormányszinten, de a közvéleményben is. A munka 1975-ös második, 1988-as harmadik kiadásában is
e vonatkozásban ugyanez a szöveg maradt. Az árnyaltabb beállításra ld. TÓTH Imre: A NyugatMagyarországi kérdés 1922-1939. Diplomácia és helyi politika a két háború között. Sopron, 2006.
55 SOÓS Katalin: Burgenland az európai politikában 1918-1921. Akadémiai, Budapest, 1971. 11-22.
56 Párizsban súlyos aggodalmakra adott okot az a tény is, hogy igen er!s volt Ausztriában a
Németországgal való egyesülés igénye, amit a gy!ztesek mindenképpen el akartak kerülni. Az
éléskamra odaítélésével  hitük szerint  ezen a problémán is enyhítettek.
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Réfi Attila

A császári-királyi huszárság az 1792-1793. évi hadjáratokban
Az els! koalíciós háború el!zményei és kitörése

A

francia forradalom 1789-es kitörését követ!en Európa uralkodói
sokáig nem készültek fegyveres fellépésre Franciaországgal szemben, inkább örültek, hogy a z"rzavar következtében egy riválissal
kevesebb maradt a hatalmi küzd!téren, és így könnyebben megvalósíthatónak
vélték saját politikai célkit"zéseiket.1
A Franciaország hagyományos ellenfelének számító, bár vele ekkor gyakorlatilag még éppen szövetséges Habsburg Birodalmat is nagyban lefoglalták saját súlyos, bel- és külpolitikai téren egyaránt jelentkez! problémái. A birodalom több tartományában rendkívül feszült volt a helyzet, Osztrák Németalföldön (Belgium) egyenesen nyílt lázadás tört ki, s!t a felkel!k még a tartomány függetlenségét is kikiáltották, de Magyarországon is általános volt az
elégedetlenség és a felzúdulás. Ráadásul Törökországgal háborúban, a magyarországi szervezked!ket is támogató Poroszországgal pedig éles diplomáciai ellentétben állt, ami szintén csaknem háborúba torkollt.2 Ebben a szinte katasztrofális helyzetben következett be II. József halála.
Rátermett öccse, a II. Lipót néven trónra lép! új uralkodó azonban kiváló taktikai érzékkel fokozatosan úrrá lett a nehézségeken. Anton Wenzel Kaunitz kancellár ellenkezése dacára sikerült elsimítania az ellentéteket Poroszországgal, amit az
1790 júliusában aláírt reichenbachi konvenció hivatalosan is megpecsételt. A következ! év augusztusában a szisztovói békével pedig sor került a török háború lezárására is. Belgiumba ugyanakkor már 1790 végén jelent!s császári-királyi hader!
vonult be, majd az európai hatalmak, melyek, jóllehet korábban elismerték függetlenségét, garantálták a Habsburg Birodalom jogát a tartományra. Mindeközben a
Budára összehívott országgy"lésen a magyarokkal is sikerült megegyezni.3
A birodalom lassan megszilárduló helyzetének köszönhet!en lehet!vé vált,
az id!közben egyre radikálisabbá váló francia forradalommal szembeni, egyel!re csak a diplomácia szintjére szorítkozó fellépés. Az els! nyomós okot erre 1791
júniusában a francia királyi család elfogatása szolgáltatta, kudarcba fulladt szökési kísérletüket követ!en. II. Lipót ugyanis, erre reagálva, július 6-án Padovából
körlevélben fordult uralkodótársaihoz, melyben kijelentette, hogy XVI. Lajos elfogatása sérti minden uralkodó becsületét és valamennyi kormány biztonságát!4
Ennél is nagyobb jelent!séggel bírt az, hogy a Reichenbachban megindult
Habsburg-Hohenzollern közeledés következ! állomásaként a két uralkodó, a
FURET, François: A francia forradalom története. Budapest, 1996. 117
ZÖLLNER, Erich: Ausztria története. Budapest, 1998. (továbbiakban: ZÖLLNER) 246.
3 Uo. 251-252.
4 HAHNER Péter: A Bastille-tól Waterlooig. Zrínyi, Budapest, 1989. (továbbiakban:
HAHNER) 19.
1
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francia emigránsokkal egyeztetve, a szász választófejedelem pillnitzi kastélyában együttes nyilatkozatot tett közzé 1791 augusztusában, melyben a forradalom elleni fellépést a nemzetközi jog alapján álló eljárásnak min!sítették és felszólították az európai uralkodókat a közös cselekvésre, Franciaország nyugalmának és királya tekintélyének a visszaállítására.5 Egyben leszögezték, együttes európai fellépés esetén a Habsburg Birodalom és Poroszország készen áll az
azonnali beavatkozásra a szükséges hader!vel.
Valódi hadüzenetre azonban nem gondoltak. A megfogalmazás szándékosan óvatos volt és a beavatkozás szigorúan az európai államok közös fellépéséhez volt kötve, ami egyel!re nem következett be, már csak azért sem, mivel
XVI. Lajos szeptember 14-én felesküdött az új francia alkotmányra, és így viszszanyerte uralkodói jogait. A helyzet tehát egyel!re rendez!dni látszott. A két
német hatalom amúgy sem szándékozott komoly fegyveres konfliktusba keveredni Nyugat-Európában, jobban lekötötte !ket ugyanis Lengyelország küszöbön álló újabb felosztása.6 A francia társadalom, a párizsi klubok és az alkotmányozó gy"lés azonban a jegyzéket nyílt fenyegetésnek tekintették, és XVI.
Lajoson keresztül figyelmeztetést küldtek Lipótnak, hogy tartózkodjék a francia állam belügyeibe való beavatkozástól.7
A küls! fenyegetettség érzése ett!l kezdve meghatározóvá vált a francia politikában, Soboul szavaival élve a forradalom veszélyben érezte magát.8 Ennek
hatására túlsúlyba kerültek a háború hívei, amit!l persze mindenki mást várt.
A Jacques Pierre Brissot vezette Gironde a belpolitikai gondok megoldását, az
udvar pedig a forradalmi csapatok veresége révén az abszolút monarchia viszszaállítását.9
A Habsburg Birodalom és Poroszország az 1792. február 7-én megkötött katonai szövetséggel próbálta visszariasztani a franciákat.10 Azonban a hatás pont
ellentétes volt, a franciák ett!l csak még eltökéltebbek lettek. Március 15-én a
Gironde került kormányra, XVI. Lajos pedig április 20-án hadat üzent Csehország és Magyarország királyának.11
A császári-királyi hadsereg a francia háborúk el!estéjén
A francia hadüzenet megérkezésekor a császári-királyi hader! 77 sorgyalogezredb!l, 17 határ!r-gyalogezredb!l, 34 lovasezredb!l (9 vértes-, 2 karabélyos-, 6 dragonyos-, 1 ulánus- és 9 huszárezred), 20 gránátoszászlóaljból, 1 sajkás zászlóaljból, 3 tüzérezredb!l, m"szaki csapatokból, szekerészetb!l és
DIÓSZEGI István: A hatalmi politika másfél évszázada. Budapest, 1994. 21.
HAHNER: 19.
7 HAJNAL István: Az újkor története. Budapest, 1936. 612.
8 SOBOUL, Albert: A francia forradalom története (1789-1799). Budapest, 1965. (továbbiakban:
SOBOUL) 216.
9 Uo. 223. A Gironde elnevezés csak a 19. században vált közkelet"vé, a kortársak legismertebb
vezet!jük Brissot révén brissotistáknak hívták !ket.
10 HAHNER: 21.
11 VADÁSZ Sándor (szerk.): 19. századi egyetemes történet. 1789-1890. Budapest, 1998. 69.
5
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egészségügyi alakulatokból állt.12 Az el!írt békelétszám 295.600 f! volt, ezzel
szemben a szolgálatképes létszám 1792 elején csak 240.874 f!t tett ki.13
A csapattestek közül a Magyar Szent Korona országaiból 11 gyalogezred,
mind a 17 határ!rezred, 4 gránátoszászlóalj, a sajkás zászlóalj és természetesen
a 9 huszárezred hadkiegészítése történt. Ezen alakulatok összesen 112 935 f!t
tettek ki, vagyis az egész hader! 38%-át.14 Jellemz!en magyar etnikumú egységnek azonban csak a Magyar Királyságból kiegészített 8 gyalog-, 7 huszárilletve az Erdélyi Nagyfejedelemségb!l kiegészített 3 gyalog- és 2 huszárezred
valamint az ezen gyalogezredek gránátososztályaiból felállított 3 magyarországi és 1 erdélyi gránátoszászlóalj tekinthet!, szemben a Katonai Határ!rvidékr!l kiegészített többi csapattesttel.
A lovassági fegyvernemen belül a vértesek és a karabélyosok alkották a nehézlovasságot, egyfajta átmenetet képeztek a nehéz- és a könny"lovasság között a
dragonyosok, az igazi könny"lovasságot pedig az osztrák chevauxleger-ek, a hoszszú szálfegyverükr!l dzsidásoknak is nevezett lengyel ulánusok és a magyar huszárság képezték. Kétségtelenül ez utóbbi volt, számaránya és jelent!sége alapján
is a császári-királyi hader! legmeghatározóbb könny"lovas csapatneme.
1792 január végén a lovasság létszáma 49.985 f!t tett ki, ebb!l a 9 huszárezred 19.726 f!vel részesült, vagyis 39,5%-a a teljes lovasságnak huszár volt.15 Ezzel szemben a magyar gyalogezredek aránya a császári-királyi hadsereg összes
gyalogezredéhez képest csak 23%-ot tett ki.16 Látható, tehát hogy a magyarság
szerepe a lovasság tekintetében meghatározóbb volt mint a gyalogságnál.
El!bbi esetében az ezredek számához képest magas arány abból adódott, hogy
a lovascsapattestek között az ezredlétszámot tekintve az 5 osztályból, vagyis 10
svadronból (lovasszázad) álló huszárezredek voltak a legnagyobbak. El!írt hadilétszámuk 2.248 f! volt, az 1680 f!nyi Székely határ!r-huszárezred kivételével, míg a többi csapatnem ezredei csak 6 illetve 8 svadronból álltak, és az
egyes svadronok el!írt létszáma is kisebb volt mint a huszároké. Az egyéb lovasezredek hadilétszáma így csupán 1163 és 1839 között mozgott.17
A francia háborúkat megel!z! korszakban gyakran változott a fennálló huszárezredek száma. A 18. századot végigkísér! dinasztikus háborúk következtében ugyanis gyakran került sor új huszárcsapattestek felállítására, majd a be12 ZACHAR József: Hungarians in the Habsburg army during the first coalitions war against
the french 1792-1797. IN: LEuropa scopre Napoleone 1793-1804. Alessandria, 1999. (továbbiakban: ZACHAR 1999), 975. Geschichte der Kämpfe Österreichs. Kriege unter der Regierung des
Kaisers Franz. Krieg gegen die Französische Revolution 1792-1797. I-II. Bd. Wien, 1905. (továbbiakban: Kriege I.) 248, 252.
13 ZACHAR József (szerk.): A magyar huszár. Budapest, 2000. 52.
14 ZACHAR (1999): 975.
15 Saját számítások a Kriege I. 556-560. adatai alapján. A lovasság szolgálatképes létszáma viszont csak 40.000 körül volt. Lásd HAYTHORNTHWAITE, Philip  FOSTEN, Bryan: Austrian army
of the Napoleonic wars (2): Cavalry. London, 1986. 5.
16 Saját számítás a Kriege I. 540. adatai alapján.
17 Kriege I. 561. ZACHAR József: Les hussards hongrois dans larmée impériale (et) royale des Habsbourg de 1792 à 1918 (une esquisse). IN: Vivat Hussar, No. 36. Tarbes, 2001. 97.
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következ! békekötések illetve, az állam gazdasági teljesít!képességének függvényében egyúttal ezek megszüntetésére is.
Az els! koalíciós háború kezdetekor fennállt kilenc császári-királyi huszárezred azonban már megszilárdult és állandósult, többnyire már ekkor komoly
hadi múlttal és harci tapasztalattal rendelkez! alakulat volt, melyek a továbbiakban is, egészen a Monarchia 1918-as összeomlásáig a birodalom mindenkori
haderejének integráns részét képezték.
A császári-királyi hadsereg mozgósítása
A birodalom haderejének háború esetén történ! mozgósítására elvileg ez
id!re már szervezetten, egy konkrét mozgósítási terv alapján került sor, amit
még 1782-ben dolgoztak ki.
A mozgósítási parancsot a f!hadparancsnokságok útján közölték az alakulatokkal, ami a legfels!bb döntést követ!en még 16 napot vett igénybe. Abban
az esetben, ha a kijelölt gyülekez!helyre elég volt békelétszámmal bevonulni, a
sorezredeknek 19 napra volt szükségük a parancs kihirdetését!l számítva,
hogy menetkész állapotba kerüljenek. Ha azonban a hadvezet!ség hadilétszámra feltöltött alakulatokat igényelt, akkor 48-90, különlegesen sürg!s esetben átlag 51 napra volt szükségük az egyes csapattesteknek a menetkészség eléréséhez. Ez id! alatt került sor a szabadságoltak behívására, az ezred hadiszükségletekkel való felszerelésére, különítmények, a huszárezredek esetében
tartaléksvadron felállítására a kés!bbi utánpótlás biztosítása céljából.18 A gyülekezési helyekre történ! elvonulás ezt követ!en a Haditanács által kiadott
menettáblázatok alapján történt.
A Franciaország ellen felállítandó hadseregek mozgósítását és gyülekeztetését az alakulatok állományának lecsökkentése és a rossz felszereltség, ami a törökök elleni hadjárat következménye volt, jelent!sen hátráltatták. Nehézséget
okozott továbbá, hogy nagy távolságra kellett felvonulni, ráadásul baráti országok területén, ami így fokozott körültekintést tett szükségessé.19 Ráadásul,
alapjában véve a Habsburg Birodalom nem számított erre a háborúra, arra pedig végképp nem, hogy ez egyre hatalmasabb méreteket ölt!, több mint két évtizedes harcok sorozatához vezet. E miatt, és a birodalom rossz pénzügyi helyzete miatt nem került sor az els! koalíciós háború kezdetén teljes mozgósításra,
így gyakorlatilag ez kezdetben meglehet!sen korlátozott volt.
A felkészülés egy esetleges hadjáratra amúgy is csak kés!n kezd!dött. Általános volt ugyanis a meggy!z!dés, hogy Franciaország a teljes felbomlás állapotában található, és a szinte csak névleges központi hatalom képtelen bármilyen küls! háborús cselekménybe bocsátkozni. 1791 folyamán így mindössze a
legszükségesebb hadi el!készületeket tették meg, holott Franciaországban a
király szökési kísérlete után a hader! mozgósítása minden eszközzel folytató18
19

Kriege I. 255.
Uo. 256-257.
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dott, megtöbbszörözték a határon állomásozó csapatok számát és a nemzet!rség felállítása is buzgón folyt.
Amikor azonban a francia hadügyminiszter nyilatkozata a három új hadsereg felállításáról ismertté vált, II. Lipót császár szükségesnek látta komolyabb
katonai intézkedések bevezetését. 1792 januárjának els! napjaiban Michael
Johann Wallis gróf tábornagy az Udvari Haditanács elnöke parancsot kapott
40.000 f! felállításának el!készítésére Osztrák Németalföld és El!-Ausztria
számára, majd február 14-én ezt a számot 50.000 f!re emelték.20
Miután azonban Bécsben még most is ahhoz tartották magukat, hogy lehet!leg kerüljék az egyoldalú, különösen Poroszországgal nem egyeztetett intézkedéseket, egyel!re csak 4 zászlóaljat és 6 svadront, összesen mintegy 6.000 f!t
és 16 löveget hoztak menetkész állapotba, és küldtek Breisgauba, ahová május
elején érkeztek meg. Osztrák Németalföldre ugyanakkor egyáltalán nem szándékoztak er!sítést küldeni.
Csak miután április elején megbízható hírek érkeztek Párizsból, hogy Franciaország részér!l az ellenségeskedések megkezdése várható, hoztak 15.000 f!t
menetkész állapotba, akiknek egy hónapon belül Breisgauba kellett indulniuk.
A mozgósított hader!be rendelt többi alakulat viszont csak akkor kapta meg a
parancsot a hadkészültség felvételére, mikor április 20-án megérkezett a tényleges francia hadüzenet.21
Ezt követ!en, a szövetségi szerz!désben kölcsönös fegyveres segítségnyújtásra kötelezett Poroszországban is 50 ezer f! mozgósítását rendelte el Frigyes
Vilmos május elején. A német fejedelmek viszont a császár ismételt felhívása
ellenére is vonakodtak csapatokat állítani a birodalmi hadsereg számára, mivel
a háborút nem tekintették a birodalom ügyének. Csak a hessen-kasseli tartománygróf vont össze már februárban 5.000 embert Hanaunál és Rheinfelsnél.
A szövetségesek háborúra való felkészülése tehát lassan és vontatottan haladt, és még hónapoknak kellett eltelni, amíg a császári-királyi hader! saját
er!sítései illetve a szövetséges hadseregek a hadszíntérre beérkeztek.22
Er!viszonyok a küzdelem kezdetekor
A franciák lassan mozgósító ellenfeleikt!l eltér!en már április közepén jelent!s létszámú hader!t vonultattak fel a határon, jóllehet ezek jelent!s része
hiányosan felszerelt és gyakorlatlan nemzet!rökb!l állt.23
A felsorakozott 148.700 f!nyi katonaságot három csoportosítása osztották: a)
az Északi hadsereg 50.800 f!vel Jean-Baptiste Donatien de Vimeur tábornok,
Rochembeau grófja vezetésével Lille, Valenciennes és Maubeuge között; b) a KöKriege II. 7-8.
Uo. 8.
22 Uo. 8-9.
23 CSASZKÓCZY Emil: Magyar katonák a francia hadszíntéren az 1792-1794. évben. Kézirat. Hadtörténelmi Levéltár, Budapest. Kéziratok, tanulmányok gy"jteménye. Tgy. 1898. (továbbiakban:
CSASZKÓCZY) 12.
20
21

505

Réfi Attila: A császári-királyi huszárság az 1792-1793. évi hadjáratokban

zéps! hadsereg 55.000 f!vel, Gilbert du Motier tábornok, La Fayette márkija alatt
Givet, Sedan és Metz táján; c) a Rajnai hadsereg 43.000 f!vel, Nicolaus von
Luckner gróf, tábornok parancsnoksága alatt Metz, Strassburg és a svájci határ
között. 24 Velük szemben a szövetségesek a fenyegetett területeken a következ!
er!kkel rendelkeztek: 1.) A Fels!-Rajna mentén, El!-Ausztriában mintegy 35.000
f!nyi hader! állomásozott, mely császári-királyi csapatokból, a hessen-kasseli
kontingensb!l és francia emigránsokból állt.25 2.) Osztrák Németalföldön, 51.194
f!nyi császári-királyi hader! állomásozott meger!sített hely!rségekben Albert
szász-tescheni herceg tábornagy parancsnoksága alatt.26 Az utóbbi, viszonylag
jelent!s létszámú császári-királyi hader! állomásoztatására Osztrák Németalföldön eredetileg az 1789-ben kirobbant lázadás következtében került sor. Az itteni alakulatok zömét 1790-91-ben vezényelték ide ennek leverésére. E csoportosítás kötelékébe volt beosztva 14 svadron császári-királyi huszár is. A teljes
Blankenstein-huszárezred 10 svadronnal (1.852 f!, 1.826 ló), a Wurmserhuszárezred 3. !rnagyi osztálya (2 svadron, 592 f!, 575 ló) és az Esterházyhuszárezred 1. !rnagyi osztálya (2 svadron, 538 f!, 514 ló).27 Összesen tehát 2.982
f!nyi katonaság és 2.915 ló. A Blankenstein- és a Wurmser-huszárokat egyébként
1790-ben, az Esterházy huszárokat pedig 1791-ben vezényelték a tartományba.28
1792 februárjában a várható francia támadás hatására a Németalföldön rendelkezésre álló alakulatok zöme, 35.000 f! mozgósításra került egy hadtest felállítása céljából. A többi egység továbbra is bels! hely!rségi szolgálatot látott el.
Az áprilisban kiadott hadrend szerint a németalföldi hadtest báró Josef von
Lilien altábornagy vezette hadosztályába, Boros Ádám vezér!rnagy dandárjába
nyert beosztást a Blankenstein-huszárok 10 svadronja és a Wurmser-huszárok 2
svadronja.29 Az Esterházy-huszárok hely!rségi szolgálaton maradtak. Az egyik
svadronjuk Namurben lovag Johann de Moitelle vezér!rnagy dandárjában, a másik pedig Luxemburgban báró Wilhelm von Schröder altábornagy hadosztályában,
Wenzel von Cameller vezér!rnagy dandárjában teljesített szolgálatot.30
Az 1792. év hadieseményei
A franciák a Rajnánál egyel!re nem kívántak támadólag fellépni, El!Ausztria így megmenekült az inváziótól. Ezzel szemben Osztrák NémetalföldKriege II. 15.
CSASZKÓCZY: 12.
26 Kriege II. 321.
27 Uo. 301.
28 AMON, Gustav
Ritter von Treuenfest: Geschichte des k. k. Hußaren-Regimentes Nr. 3.
Feldmarschall Andreas Graf Hadik von Futak. Wien, 1893. (a továbbiakban Regimentsgeschichte 3.)
141. AMON, Gustav
Ritter von Treuenfest: Geschichte des k. k. Huszaren-Regimentes Alexander
Freiherr von Koller Nr. 8. Von seiner Errichtung 1696-1880. Wien, 1880. (a továbbiakban:
Regimentsgeschichte 8.) 197.; RAGGAMBI FLUCK Béla: A csász. és kir. 6-ik huszárezred története,
1734-1896. Gyöngyös, 1905. (a továbbiakban: RAGGAMBI) 35.
29 Regimentsgeschichte 8. 297. Kriege II. 315.318.
30 Uo. 305-306.
24
25
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re már egy héttel a hadüzenet után, április végén behatoltak Rochambeau tábornok csapatai, s ezzel kezdetét vette a háború.31 Ezt követ!en május és június
folyamán az Északi és a Középs! hadsereg egységei négy támadó oszlopban
több helyen is átlépték a francia-osztrák németalföldi határt.32
A francia háborúk során els!ként tehát a németalföldi hadtestbe beosztott
huszáralakulatok kerültek bevetésre a császári-királyi huszárságból. A többi
huszárezred ekkor még birodalom-szerte békehely!rségi szolgálatra volt beosztva, s csak fokozatosan kerültek mozgósításra. A háború kezdetén a
Wurmser-huszárok els!dlegesen a felvonuló alakulatok menetbiztosítását látták el.33 A Blankenstein-huszárok ugyanakkor már jó néhány kisebb összecsapásban is részt vettek, de az Esterházy-huszárok sem tétlenkedtek hely!rségeikben, hanem többször kivonultak kisebb felderítésekre és portyákra.34 Az els!
összecsapások során a franciák két középs! támadó oszlopát a sokkal tapasztaltabb császári-királyi csapatok könnyedén visszaverték. Erre a két széls!
szárnyoszlop szintén visszavonult, és a franciák a hadm"veleteket egyel!re
felfüggesztették. Miután Osztrák Németalföldet ily módon megvédelmezték, a
szövetségesek f! er!i is felvonultak, és július elejére Károly Vilmos Ferdinánd
braunschweigi herceg parancsnoksága alatt több csoportosítást képezve a
Tornay-Mons-Namur-Luxemburg-Koblenz-Mainz-Germersheim vonalon sorakoztak fel, készen állva a Franciaországba történ! betörésre.35
A szembenálló hader!k 1792. július elején
A szövetségesek támadó er!i: a) 45.000 porosz a braunschweigi herceg vezetésével Koblenz és Mainz térségében; b) Karl Joseph de Croix táborszernagy,
Clerfayt grófja császári-királyi hadteste 14.000 f!vel, Namur és Arlon között; c)
Frigyes, Hohenlohe-Kirchberg hercege, táborszernagy császári-királyi hadteste
Mannheim mellett, 15.000 f!vel; d) 18.000 f!nyi hessen-kasseli és francia emigráns segédcsapat. Összesen 92.000 f!. Ezenkívül egy 26.000 f!s csoportosítás
feladata volt a Fels!-Rajna vidékének védelme Esterházy Antal herceg altábornagy, Carl von Erbach gróf altábornagy, és Louis Joseph de Bourbon, Condé
hercege vezetésével. Németalföld biztosítását pedig továbbra is Albert herceg
látta el, 25.000 f!s császári-királyi hadtestével és 8000 f!nyi hely!rséggel.36
Franciák: 1.) Északi hadsereg 50.000 f!, Luckner tábornok parancsnoksága
alatt: a) balszárny Lille-nél 10.000 f!, b) centrum Maubeuge-nél 10.000 f!, d)
jobbszárny Sedannál 30.000 f!. 2.) Közép hadsereg Metznél 40.000 f!, La FaHAHNER: 21.
CSASZKÓCZY: 13.
33 SAFÁRY Endre-ZACHAR József: Nyolcvan nyár nyeregben. Skultéty László huszár zászlótartó
élete. Budapest, 1992. (továbbiakban: SAFÁRY-ZACHAR) 70.
34 RAGGAMBI: 35-36.; Regimentsgeschichte 3. 146.
35 Leitfaden der Allgemeinen Kriegsgschichte. Zweiter Band. 2. Auflage. Wien, 1900. (továbbiakban: Leitfaden) 48.
36 Kriege II. 110-111.
31
32
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yette tábornok vezetésével.37 3.) Rajnai hadsereg 45.000 f!, Armand-Louis de
Gontaut tábornok, Biron hercege vezetésével.38
A szövetségesek hadba vetett alakulatai között ekkor már három teljes császári-királyi huszárezredet is találunk, ebb!l kett! ezred 18 svadronját a támadásra kijelölt er!k kötelékében, 12 svadront pedig az Osztrák Németalföld védelmét ellátó csoportosításban. Már az év elején mozgósították ugyanis az Esterházy- és a Wurmser-huszárok mindaddig békeállomáson lév! maradék 8
svadronját is, vagyis most már mindkett! esetében a teljes ezred mozgósításra
került, így megkezdték hadilétszámra való feltöltésüket, valamint tartaléksvadronjaikat is felállították. Az Esterházy-huszárok 4 osztálya április végén
indult útnak csehországi állomáshelyér!l, Reichstadtból Luxemburgba, és július 31-én vonult be az arloni táborba, ahol gróf Clerfayt táborszernagy hadtestébe nyert beosztást.39 Az eddig Németalföldön kikülönítetten tevékenyked! 1.
!rnagyi osztályt szintén ide vezényelték, így egy év után újra egyesült az ekkor
2292 f!t számláló ezred, amely Clerfayt hadtestén belül báró Alvinczy József
táborszernagy hadosztályába, azon belül pedig Boros Ádám vezér!rnagy dandárjába került.40 Ily módon tehát két felettes tábornoka is magyar volt.
A Wurmser-huszárok májusban indultak el az osztrák-sziléziai Troppau térségéb!l Németországba. Morvaországon és Szilézián keresztül érték el júniusban Bajorországot, majd július 12-én vonultak be a herceg Hohenlohe-Kirchberg táborszernagy alá rendelt császári-királyi er!k összpontosítási körletébe, a Pfalzi Választófejedelemségben fekv! Schwetzingen térségébe.41 A hadtesten belül azonban
széttagoltan kerültek alkalmazásra, 6 svadron ugyanis Christian von Waldeck herceg altábornagy hadosztályába, Gottfried Schröder báró vezér!rnagy dandárjába, 2
svadron pedig Oliver Wallis gróf altábornagy hadosztályába, Kurt Heinrich
Einsiedel báró vezér!rnagy dandárjába került beosztásra.42 A Blankensteinhuszárok ezrede és a Wurmser-huszárok 3. !rnagyi osztálya ugyanakkor továbbra is Németalföldön, a szász-tescheni herceg alárendeltségében maradt,
alegységenként különböz! csoportosításokba szétosztva.43
A Rajna mentén felsorakozott szövetséges hader!k július közepén kezdték meg
támadó el!renyomulásukat. A braunschweigi herceg a f! er!kkel átkelt a Rajnán
Koblenznél, majd Luxemburgon keresztül, július végén átlépve a francia határt,
Verdun felé nyomult.44 A jobb szárnyát Clerfayt fedezte a Luxemburgból
Longwyn át Stenay-re történ! vonulásával, a bal szárnyát pedig Hohenlohe a
Schwetzingent!l Saarlouis-n át Thionwille-re való el!renyomulásával.45
37 HORSETZKY, Adolf von: Kriegsgeschichtliche Übersicht der wichtigsten Feldzüge in Europa seit
1792. Sechste, neubearbeitete Auflage. Wien, 1905. (továbbiakban: HORSETZKY) 59.
38 Kriege II. 382.
39 Regimentsgeschichte 3. 147-148.
40 Kriege II. 365-366.
41 SAFÁRY-ZACHAR 70. Regimentsgeschichte 8. 303.
42 Kriege II. 364.
43 Uo. 344-346.
44 HORSETZKY: 60.
45 Leitfaden 48.
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A franciák lassan hátráltak és Charles François Dumouriez tábornok, aki La
Fayette szövetségesekhez történt átállása után átvette a f!parancsnokságot, a
francia hader! nagyobbik részét (körülbelül 58.000 f!t) a Grand Pré-SaintMénehould vonalon egyesítette, hogy itt az Argonne-hegységen átkel! szövetségesekkel szembeszálljanak.
A braunschweigi herceg el!renyomulása nagyon lassan zajlott, utánpótlási
vonalának biztosítására ugyanis, a metodizmus szigorú szabályai szerint több
er!sséget körülzáratott. Verdunb!l egy nagyobb különítményt küldött ki
Clermont-on át a Saint Ménehouldnál gyülekez! franciák arcvonala ellen, a f!er!vel pedig Rouart-ba nyomult, ahol egyesült Clerfayttel, kier!szakolta a kibontakozást az Argonne-hegységb!l La Croix aux bois-nál, ezzel megkerülve a
Grand Prénél állást foglalt francia er!k jobbszárnyát Valmyra vonult.46
Dumouriez erre válaszul er!it Valmyval szemben nyugati irányba néz! arcvonallal állította fel. Itt szeptember 20-án igazi döntést nem eredményez! tüzérségi párbajra került sor.47 A szövetséges er!k azonban kedvez!tlen stratégiai
helyzetbe kerültek, ellátási zavarokkal küszködtek, valamint járványok is pusztítottak soraikban.48 Ezek hatására a braunschweigi herceg egyezséget kötött
Dumouriez-vel a poroszoknak Koblenzbe való akadálytalan elvonulásra vonatkozóan, Clerfayt erre a császári-királyi csapatokkal a Németalföldre húzódott vissza, míg a poroszok november elején bántatlanul elérték Koblenznél a
Rajnát.49 Így végül a szövetségesek franciaországi offenzívája teljesen eredménytelenül végz!dött. A Habsburg Birodalom viszont egyedül maradt a franciákkal szemben, akik a meger!sített, immár 85.000 f!s Északi hadsereggel
újabb offenzívára készültek a németalföldi tartományok ellen, ahol Albert
szász-tescheni herceg, Clerfayt táborszernagy hadtestének bevonulását követ!en mintegy 50.000 emberrel készült velük felvenni a küzdelmet.
A november elején meginduló francia támadó oszlopok jobb és balszárnyát a
császári-királyi er!k megállították. A Dumouriez vezette f!csoport támadását
Jemappes-nál kiépített állásban várták a szász-tescheni herceg vezetésével, aki a
november 6-án lezajlott véres, súlyos veszteségekkel járó ütközet után visszavonulni kényszerült. Majd a f!parancsnokságot is átadta Clerfaytnek. A franciák nem
túl erélyes üldözéssel a Roer folyóig követték az ellenséget, majd ezt elérve beszüntették az üldözést. Az 1792. évi hadjárat tehát jelent!s francia sikerekkel ért véget.
Elfoglalták egész Osztrák Németalföldet, s a Rajnánál Mainzot.50
Az 1793. év hadieseményei
1793 elején az el!z! évi sikerek ellenére Franciaország helyzete kedvez!tlenül
alakult, XVI. Lajos január 21-i kivégzésével ugyanis majdnem egész Európát maga
Leitfaden, 49.
BÁNLAKY: 23.
48 HAHNER: 24.
49 BÁNLAKY: 23. A poroszok erélytelenségének oka f!ként a lengyel kérdés volt.
50 Uo. 24.
46
47
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ellen hangolta. A Habsburg Birodalom és Poroszország szövetségéhez immár
Anglia is csatlakozott, majd az angol diplomáciának köszönhet!en létrejött a Franciaország elleni els! koalíció, melynek az említett három nagyhatalmon kívül Hollandia, Szardínia, Nápoly, Spanyolország és Portugália is tagja lett.
A szövetségesek mindenekel!tt az elvesztett területek visszafoglalását t"zték ki célul. Ehhez az Alsó-Rajna mentén, Köln tájékán gyülekezett seregcsoportnak Németalföldre kellett betörnie, hogy aztán ennek elfoglalása után az
angol és holland seregekkel egyesülve, észak fel!l Franciaországba nyomuljon
be, és Párizs felé vonuljon. Egy másik, a Közép-Rajna mentén felvonuló Habsburg-porosz seregnek Mainzot, egy Habsburg-szárd seregnek pedig Savoyát és
Nizzát kellett visszaszereznie s végül az angoloknak a Földközi tengeri kiköt!ket kellett ostromzár alá fogniuk.51
A szemben álló hader!k a különböz! hadszíntereken a hadm"veletek megkezdésekor:
Németalföldi (alsó-rajnai) hadszíntér
Szövetségesek: a) 70.000 f!nyi császári-királyi hader! Józsiás szász-koburgi
herceg, tábornagy vezetésével Köln el!tt; 52 b) 15.000 f!nyi császári-királyi hader! Johann Peter Beaulieu báró, altábornagy parancsnoksága alatt Arlonnál; c)
A Vilmos orániai herceg vezette 15.000 f!s holland hadsereg és a Frigyes yorki
herceg vezette 25.000-es angol segélyhad Flandriában, egyel!re még csak
gyülekez!félben.
Franciák: a) Északi hadsereg: 1.) csoportosítás 60.000 f!, Cyrus-MarieAlexandre de Timbronne tábornok, Valence grófja és Miranda tábornok parancsnoksága alatt a Roer folyó alsó szakasza mentén; 2.) csoportosítás 30.000
f!, Dumouriez vezetésével Brüsszel tájékán.53
Németországi (közép- és fels!-rajnai) hadszíntér
Szövetségesek: a) 100.000 f! (60.000 porosz és 40.000 császári-királyi katona)
a braunschweigi herceg vezetésével Mainz el!terében;54 b) 15.000 f!nyi császári-királyi hader! Hohenlohe-Kirchberg táborszernagy parancsnoksága alatt
Triernél; c) 40.000 f!nyi császári-királyi hader! Wurmser lovassági tábornok
vezetésével Heidelberg térségében.55
Franciák: a) Rajnai hadsereg 40.000 f!vel Adam Philippe Custine gróf, tábornok parancsnoksága alatt Mainzban és Bingen-Kreuznachnál.56 b) Moselhadsereg 25.000 f!vel René Charles Élisabeth de Ligniville tábornok vezetésével Saarbrückennél és Zweybrückennél.
BÁNLAKY 28.
CSASZKÓCZY 16.
53 BÁNLAKY 29.; HORSETZKY 64.
54 CSASZKÓCZY 17.
55 BÁNLAKY 32.
56 HORSETZKY 68.
51
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Látható, hogy az el!z! évi hadjárat balszerencsés kimenetele következtében,
a háború f! terhét visel! Habsburg Birodalom hadvezetése újabb jelent!s er!ket kényszerült Németországba és Osztrák Németalföldre vezényelni. Így sor
került újabb öt, addig még be nem vetett huszárezred mozgósítására és a hadm"veleti területekre küldésére is.
Els!ként, még 1792. október közepén, a Sándor Lipót f!herceg-huszárok
kaptak parancsot, hogy Segesvár és Nagyenyed központú állomáshelyükr!l
vonuljanak a Fels!-Rajnához, Wumser tábornok csoportosításába. November
10-én indult el az els! 4 svadron Erdélyb!l, amelyek 1793. január végén érték el
Heilbronnt. E hónapban vonult el a maradék 6 svadron is, Nagyenyeden pedig
felállításra került a tartaléksvadron. A januári mustra szerint az ezred létszáma
2.234 f! volt.57 A hadszíntérre vonulásról Vántsits János a Sándor Lipót f!herceg-huszárezred strázsamestere így ír naplójában: Januáriusnak 10dikén 1793-ban
újra útnak indulánk Franczia háborúba, az utazásom ugyan szerencsés volt
külömben Bé menvén Szt. Györgybe (Szent György havába) mindgyárt Frainburg
mellet a Rénus (Rajna) vízinél, ahol egynehány napokig kinyugottuk magunkat, és onnét a Helvétiai (svájci) határra Bázel nevezet" város alá szállánk, ittentettem meg aleg
els! strázsa vigyázásomat 12. Emberekkel, ahol tsak éjszakának idején Hiningen városba patrolirozni (jár!r!zni), itten kevés ideig valánk, Strászburg eleibe vivének bennünket az ottani általjárásokra a Rénuson vigyázni.58 Az ezred els! harci feladatai tehát el!bbiek szerint a rajnai átkel!k !rizete és jár!rszolgálat teljesítése volt.
A Barcó-huszárezred is még 1792. december elején parancsot kapott, hogy galíciai állomáshelyér!l, Tarnopolból vonuljon be a németalföldi csoportosításba. December 16-án indult útnak az ezred, és ugyanezen a napon Jászberényben felállították a tartaléksvadront is. Galícián, Morvaországon, majd Ausztrián és Bajorországon átkelve április elején vonult be az ezred a szász-koburgi herceg akkor
Mons-nál táborozó hadseregébe, ahonnan, Rudolf von Otto lovag vezér!rnagy
dandárjába beosztva, a Condé er!djét körülzáró csoportosításba vezényelték.59
Az Erd!dy- és a Császár-huszárezredek 1793. elején kaptak parancsot a
hadszíntérre vonulásra, amit el!bbi január 15-én kezdett meg eszéki állomáshelyér!l elindulva, majd Friedaun, Innsbruckon és Kemptenen keresztül májusban érkezett be Wurmser gróf lovassági tábornok Fels!-Rajnánál gyülekez!
csoportosításához.60
A Németalföldre, Józsiás szász-koburgi herceg tábornagy hadseregébe vezényelt Császár-huszárok február 10-én indultak útnak a galíciai
Novoselliczában fekv! állomáshelyükr!l. Majd Galícián és Németországon ke57 PIZZIGHELLI, Cajetan: Geschichte des k.u.k. Husaren-Regimentes Friedrich Leopold Prinz von
Preussen Nr. 2. 1742-1905. Kronstadt (Brassó), 1905. 92-94.
58 Vántsits János strázsamester naplója 1793-1801. Hadtörténelmi Levéltár, Budapest. Personalia
142.d. (továbbiakban: VÁNTSITS) számozatlan 1.
59 AMON, Gustav:
Ritter von Treuenfest: Geschichte des kaiserl. und königl. Husaren- Regimentes
Nr. 10. Friederich Wilhelm III. König von Preussen. Zum 150 jährigen Regiments Jubiläum. Wien, 1892.
120-121.
60 Geschichte des k.u.k. Husaren-Regimentes Graf Nádasdy Nr. 9. 1688-1903. Sopron-Wien, 1903.
144-145.
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resztülvonulva május végén érkeztek a németalföldi hadszíntérre, a Herin
helységnél állomásozó f!sereg táborába, ahol Fábry Mihály vezér!rnagy dandárjába nyertek beosztást.61
A Székely határ!r-huszárezred szintén az el!bbi két ezreddel egyid!ben, 1793
elején kapott menetparancsot a fels!-rajnai hadszíntérre történ! vonulásra.62 1793
tavaszán indult el az ezred Sepsiszentgyörgyr!l 6 svadronnal és 1351 f!vel (2
osztálynak ugyanis mindenkor vissza kellett maradni határvédelemre) Erdélyen,
Magyarországon és Németországon át a Rajnához. Majd május 17-én vonult be a
Wurmser tábornok parancsnoksága alatt álló fels!-rajnai Habsburg-kötelékbe,
Kippenheim és Herbetzheim állomáshelyekre. Ahol a gyalogsággal közösen a
Rajnánál felállított kordon egy szakaszának védelmét látta el.63
Az 1793-as esztend! során tehát összesen már 8 császári-királyi huszárezred (76
svadron) került alkalmazásra a hadm"veleti területeken. Négy teljes ezred, a Császár-, az Esterházy-, a Blankenstein- és a Barcó-huszárezred valamint a Wurmser
huszárok 3. !rnagyi osztálya a németalföldi; három teljes ezred, a Sándor Lipót f!herceg-, az Erd!dy- és a Székely huszárezred továbbá a Wurmser huszárezred 8
svadronja pedig a németországi hadszíntéren került bevetésre.64
A németalföldi hadszíntér hadieseményei
Az Alsó-Rajnánál összevont császári-királyi csoportosítás f!parancsnoka
Józsiás szász-koburgi herceg Brüsszel irányába szándékozott el!nyomulni. Március 1-jén átlépte a Roer folyót, Aldenhovennél megverte a franciákat és visszafoglalta Aachent, majd felmentette az ostromlott Maastrichtet.65 Valence tábornok erre
Brüsszel felé vonult vissza, közben azonban ideérkezett Dumouriez, aki átvette a
parancsnokságot és szembefordult a szász-koburgi herceg csapataival. Március 18án Neerwindennél került sor az ütközetre, melyben elszánt küzdelem után a császár-királyi hadsereg kerekedett felül, amely ezután bevonult Brüsszelbe és március végéig megtisztította Németalföldet a franciáktól.66 Majd ezután benyomultak
Franciaországba is. Ennek során a támadó er!k jobbszárnyát az id!közben beérkezett angol-holland csapatok, balszárnyát pedig Beaulieu altábornagy csoportosítása képezte.67 Körülzárták és elfoglalták Condét és Valenciennes-t, majd több más
61 AMON, Gustav:
Ritter von Treuenfest: Geschichte des k. und k. Husaren-Regimentes Kaiser Nr.
1. Wien, 1898. 106-108.
62 AMON, Gustav:
Ritter von Treuenfest: Geschichte des k. k. 11. Huszaren-Regimentes Herzog
Alexander v. Württemberg. 1762 bis 1850 Székler Grenz-Huszaren. Wien, 1878. (továbbiakban:
Regimentsgeschichte 11.) 91.
63 Regimentsgeschichte 11. 92.
64 A szakirodalom egy részében tévesen terjedt el az a megállapítás, mely szerint 1793-ban valamennyi császári-királyi huszárezredet hadba vetették, a Vécsey-huszárokat ugyanis ekkor még
nem! PILCH Jen!. (szerk.): A magyar katona. Vitézségünk ezer éve. II. köt. Budapest, 1933. (továbbiakban: Magyar katona) 116.
65 Magyar katona 116.
66 Uo. 116. CSASZKÓCZY: 17.
67 Uo. 18.
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er!sséget is miközben rendre visszaverték a franciák támadásait, akiket a
Meninnél lezajlott ütközetet követ!en Flandriából is ki"ztek. Szeptember végén
átkeltek a Sambre folyón és körülzárták Maubeuge várát.68 Azonban a francia
Északi hadsereg új parancsnoka, Jean-Baptiste Jourdan tábornok az október 15-én
és 16-án lezajlott Wattignies melletti csatában legy!zte a szász-koburgi herceget,
aki erre Maubeuge ostromával felhagyva, a Sambre mögé, Mons irányába vonult
vissza.69 Ezután az alárendelt jelent!ség" küzdelmek után Józsiás herceg egységei
Charleroi és Namur között téli szállásokra vonultak, Jourdan tábornok pedig az
Északi hadsereggel a Lille melletti táborba vonult vissza.70
A németországi hadszíntér történései
A hadm"veletek itt március közepén indultak meg, amikor 16-án a
braunschweigi herceg hadereje zömével átkelt a Rajnán, majd visszaszorította
Custine tábornokot, akit a Rajnán március 31-én átkelt Wurmser még további
visszavonulásra kényszerített, egészen Lauterburg és Weißenburg, az úgynevezett weißenburgi vonal mögé. A szövetséges er!k harctevékenysége ezután
Mainz ostromában merült ki, amely végül július 22-én kapitulált.71
A poroszok azonban ezután vonakodtak az el!renyomulást Elzászban folytatni, így Wurmser csoportosítása egyedül indított támadást október közepén a
weissenburgi vonalban álló franciák ellen, akiket Strassburgig vissza is vetett,
majd megkezdte Landau körülzárását.72
A harcokban szintén résztev!, a Wurmser alárendeltségében Johann Friedrich
Konrad von Hotze vezér!rnagy dandárjába beosztott Sándor Lipót f!herceghuszárok strázsamestere, Vántsits János az eseményekr!l így számol be: 19dik 8bris
az Elzászi Liníán oly szerentséssen mentünk keresztül, meljet magunk sem reménylettünk,
ebbül a Hotzé Generalis Brigádájából tsak 8 embereket vesztettünk el, sebbe is kevesen estek,
és mégis legel!b voltunk a sántzokba, ahol !tt agyuit vetük el, a jobrol valo sántzokba
mihelett hallották hogy reá menunk mindgyárt 10 agyúkkal 600 Emberek mint szököttek
hozzánk által jöttek. a jób szarnyán armádiánknak igen keményen dolgoztak Vurmser
Generalis alat mind adig valamedig a jelentések mindenfel!l, mind a két részröl bé mentek,
hogy már mi a Linián által mentünk, 600 embere elszökött az ellenségnek, és hogy a
veisenburgi utatt elakarjuk vágni; volt itt a francia lovasságnak nyargalása el!nkbe, de nem
tehetett semmit, mert jó helyet állottunk. Veisenburg körül otthagyta minden nehéz
Bagágiáját (málha), és ötven ágyúit. A bal szárnyán az a fél kez" Printz Valdek (Christian
August, Waldeck hercege) a Renuson hídat vettetet Lauterburg hátamegett, s amedig a hidat vetették körösztül mentek azok az Török vagyis Rátz (szerb) volontérek, azt az ottan álló
600ig való Francziákat elkergették 73
Magyar katona 117.
BÁNLAKY: 32.
70 HORSETZKY: 67.
71 Uo. 68.
72 CSASZKÓCZY: 19.; HORSETZKY: 68.
73 Vántsits számozatlan 3.
68
69
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Október végén Custine tábornok helyett Jean-Charles Pichegru vette át a
Rajnai hadsereg, Louis Lazare Hoche tábornok pedig a Mosel-hadsereg parancsnokságát. Feladatuk els!dlegesen Landau felmentése volt. Hoche tábornok el!ször a braunschweigi herceg kaiserslauterni állásai ellen vonult, de a
támadás végül eredménytelen tüzérségi párbajba torkollt, ami után Hoche
visszavonult, hogy immár Pichegru-vel egyesülve Wurmser ellen intézzenek
támadást. Megrohanták kiterjedt állásait a weißenburgi sáncoknál, és sikerült is
visszavonulásra valamint Landau ostromának feladására kényszeríteni. A császári-királyi er!k december 30-án visszahúzódtak a Rajna jobb partjára, a
braunschweigi herceg pedig ezt követ!en Mainzba vonult.
Az év során tehát a szövetségesek, bár nagy áldozatok árán, de visszanyerték
az el!z!leg elvesztett Németalföldet és Mainzot. A szempontunkból érdektelen
mellékhadszíntereken, Savoyában és a spanyol-francia határon zajló küzdelmekben viszont egyik fél sem tudott jelent!s eredményt elérni.74 Így összességében a
szövetségesek a forradalom leverését!l továbbra is nagyon távol álltak.
A huszárság harcászati alkalmazása az 1792-1793. évi hadjáratokban
Az említett küzdelmekben a huszárság alkalmazásának els!dleges területe az
úgynevezett kisháborús hadviselés volt. Ez gyakorlatilag a nagy er!kkel végrehajtott dönt! ütközetek, az úgynevezett nagy háború közötti, kisebb kötelékekkel
végrehajtott harccselekményeket jelentette:75 a) a biztosítás különböz! formái; b)
a menetbiztosítás; c) az el!!rsszolgálat; d) a felderítés; e) a rajtaütés; f) a portyázás; g) a futárszolgálat, parancstovábbítás; h) a hadmozdulatok leplezése.
Az a tény, hogy a magyar huszárság különösen a kisháborúk végrehajtására
volt alkalmas, els!dlegesen a sajátos, féloldalas magyarországi hadfejl!désnek
köszönhet!. A hódoltsági harcok, a török elleni várháborúk korában ugyanis,
amikor kevés igazi nagy csatára került sor, amelyeket egyébként is f!leg a reguláris császári hader!k vívták meg, f!ként erre volt szükség. Ezen küzdelmek során viszont tökélyre fejlesztve ezt a fajta hadviselést a kisháború, a
portyázóháború nagymestereivé váltak, és kés!bb a reguláris hader!be betagolódva is megtartották ezt a szerepkört. Jóllehet alkalmazási területük az egységes
lovassági kiképzésnek köszönhet!en jelent!sen b!vült, így lehet!vé vált az ütközetek során történ! alkalmazásuk is, mégis, ezt a feladatkört a császári-királyi
hadvezetés egyel!re inkább a csatalovasságnak tekintett nehézlovasságra bízta.
Ennek ellenére az ütközetek jelent!s részében is részt vettek, és az azokban
rájuk háruló feladatkört is maradéktalanul ellátták. Esetenként részt vettek a
támadásokban, f! feladatkörük azonban nem ez, hanem a gy!ztes csata után a
menekül! ellenség üldözése, illetve vereség esetén a saját alakulatok visszavonulásának fedezése volt. Az ütközetek során a f!szerepet ekkor már a gyalogHORSETZKY 69.
JENEY: A portyázó
A kötetet válogatta, szerkesztette, a bevezetést és a jegyzeteket írta:
ZACHAR József. Budapest, 1986. 8.
74
75
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ság tömegei és a könny"lovassággal ellentétben csatalovasságként alkalmazott
nehézlovasság rohamai játszották. Az ütközetek során a felállított csatarendben
a lovasság egy része a szárnyakra került, és f!ként ezek biztosítására, illetve az
ellenséges átkaroló hadmozdulatok elhárítására szolgáltak. Emellett a tüzérütegek fedezetét is a lovasság alkotta. Másik részüket a harcvonalak mögött
tartalékot képezve helyezték el. Ezeket f!ként a gyalogság rohama után vetették be, és ha lehet!ség nyílt rá, átkaroló támadást hajtottak végre vagy áttörést
kíséreltek meg. Bár ez inkább a nehézlovasság feladatköre volt.76
1792-1793 folyamán a huszárezredek illetve egyes alegységeik részt vettek
többek között a Jemappes-nál (Blankenstein-huszárok), Aldenhovennél (Esterházy-, Blankenstein- és Wurmser-huszárok), Neerwindennél (Blankenstein- és
Esterházy-huszárok) és Famars-nál (Barcó-huszárezred) lezajlott összecsapásokban. Különösen fontos szerepet játszottak az 1793. március 18-án
Neerwindennél lezajlott ütközetben, ahol a magyar kiegészítés" gyalogezredek mellett a bevetett huszárezredeknek dönt! szerepük volt a gy!zelem kivívásában.77 1793 márciusában az Aldenhoven melletti gy!zelem után a
Józsiás herceg vezette császári-királyi sereg elfoglalta Maastrichtet és
Lüttichet, majd Tirlemont-on és Löwenen át már Brüsszel felé készült el!renyomulni. Dumouriez ugyanakkor Löwen környékén összpontosítva er!it a
császári-királyi er!k megállítására készült.78 A dönt! összecsapást bevezet!
el!véd-csatározások tulajdonképpen már 15-én megkezd!dtek, amikor a f!sereg Károly f!herceg vezette el!védje már Tirlemont-t is elérte. Az el!véd
kötelékében lév! Esterházy-huszárok három osztálya Dévay Pál ezredes vezetésével Hall és Guthenhofen helységek között 400 f!nyi francia egységre
bukkant, amelyet azonnal megrohant és Tirlemont-on túlra visszavetett, amelyet az el!véd immár teljesen birtokba vett. Másnap azonban jelent!s túlerej"
francia kötelék vonult fel, és visszavonulásra kényszerítette Károly f!herceget. Erre a közben el!renyomuló f!sereg is kénytelen volt visszahúzódni
Orsmael településre. A hadmozdulatot az el!véd, és benne természetesen az
Esterházy-huszárok fedezték, akik több elszánt rohammal tartották távol a
franciákat a császári-királyi f!seregt!l,79 amely végül a Kis-Geete folyótól keletre fekv! magaslatokon 8 kilométer széles kiterjedésben állást foglalva készült az ütközetre.80 A jobbszárnyat az addigi el!véd képezte Károly f!herceg
parancsnoksága alatt, a centrum els! harcvonalát Wenzel Joseph von
Colloredo gróf táborszernagy, második harcvonalát Benyovszky János és
Ferdinand Friedrich August von Württemberg herceg altábornagyok, a balszárnyat, mely egyben a tartalékot képezte, Clerfayt táborszernagy vezette. A
császári-királyi hadsereg létszáma mintegy 40.000 f! volt. A Dumouriez paKEDVES Gyula-HADNAGY Róbert: A szabadságharc huszárai. Javított kiadás. Budapest, 1998. 251.
ZACHAR (1999): 975.
78 RÓNAI HORVÁTH Jen!: Károly f!herceg Neerwindennél. 1793. márczius 18. Hadtörténelmi
Közlemények 1889. (továbbiakban: RÓNAI) 674.
79 Regimentsgeschichte 3. 155.
80 RÓNAI: 674. BÁNLAKY: 29.
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rancsnoksága alatt a Nagy- és Kis-Geete folyók közt felvonuló franciák ezzel
szemben 45-47.000 f!vel rendelkeztek, azonban lovasságuk csak fele volt a
császári-királyinak.81 A francia középhadat Chartres hercege, a kés!bbi Lajos
Fülöp, a jobbszárnyat Valence tábornok, a balszárnyat pedig Francisco de
Miranda tábornok vezette.82 A császári-királyi seregben két huszárezred volt.
Az Esterházy-huszárok már említett három osztálya Dévay ezredes vezetésével a jobbszárny legszéls! részét képezte.83 A Blankenstein-huszárok egy osztálya szintén a jobbszárnyon volt, de a gyalogos egységek közé beosztva. Az
ezred két másik osztálya ezzel szemben Boros Ádám vezér!rnagy dandárjában a balszárnyon helyezkedett el.84
A dönt! összecsapásra március 18-án került sor, amikor a franciák el!retolt
balszárnnyal 8 oszlopban megindultak a Habsburg-er!k állásai ellen kett!s átkarolás céljával.85 A francia balszárnyat képez!, Miranda tábornok vezette hadtest hamarosan elérte Károly f!herceg állásait, és 10 óra tájára már visszanyomta el!!rseit, majd súlyos harcokban elfoglalta Orsmael falut is. Ezt azonban a
Sztáray-gyalogezred újból visszafoglalta, erre viszont Miranda újabb csapatokat és 16 löveget vonultatott fel, így a gyalogosok minden h!siessége ellenére a
falu rövid id! alatt immár másodszor cserélt gazdát.86 Közben megkezdte támadását a francia centrum és a jobbszárny is, melyek átkelve a Kis-Geete folyón próbáltak el!renyomulni Laer és Wanghe helységek, illetve a jobbszárny
Oberwinden és Neerwinden felé.87 A császári-királyi jobbszárnyon ezalatt Károlynak szívós védekezéssel sikerült stabilizálni a helyzetet, és a további francia
el!renyomulást egyel!re feltartani. A védekezésben a Sztáray-gyalogezred
mellett az Esterházy-huszárok t"ntek ki, akik rendre megakadályozták a franciák kibontakozását Orsmaelb!l. Koburg, látva azonban a jobbszárny nehéz
helyzetét 11 óra körül ide vezényelte a második harcvonalban álló egységek
Benyovszky alatt álló részét er!sítésül. Másik részüket pedig Württemberg vezetésével Félix-Marie-Pierre Chesnon de Champmorin tábornok kikülönített
hadosztálya ellen küldte, amely a császári-királyi jobbszárny hátában lév! viszszavonulási utat próbálta elzárni.88 Benyovszky egységei még pont id!ben érkeztek mivel egy francia hadosztály már a császári-királyi jobbszárny oldalában lév! Dormael falut is elfoglalta, Benyovszky erre ide intézte támadását.
Károly pedig Orsmael ellen indított dönt! támadást, melynek kezdetén a
Sztáray-gyalogosok ezredese Gruber József a szabályoktól eltér!en, de csapataRÓNAI: 674.
Uo. 675.
83 Regimentsgeschichte 3. 156.
84 PIZZIGHELLI, Cajetan: Geschichte des k.u.k. Husaren-Regimentes Wilhelm II. König
von
Württemberg
Nr.
6.
1734-1896.
Rzeszóv-Wien,
1897.
(továbbiakban:
Regimentsgeschichte 6.) 368.
85 BÁNLAKY 29.
86 Regimentsgschichte 3. 156.
87 LIPTAI Ervin (f!szerk.): Magyarország hadtörténete két kötetben. I. A honfoglalástól a kiegyezésig.
Szerkeszt!: BORUS József. Budapest, 1984. 429. RÓNAI: 675.
88 BÁNLAKY: 30.
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ira nézve rendkívül lelkesít!en magyarul, hangos Rajta! kiáltással vezényelte
harcba megfogyott számú és megfáradt, de ezáltal újból feltüzelt katonáit.89
A honfitársaik példáján felbuzdult Esterházy-huszároknál szintén felharsantak a trombiták támadásra hívva. Dragonyosokkal meger!sítve már az els!
összecsapásnál elsöpörték és szétugrasztották a francia a lovasságot, mely nagy
veszteségeket szenvedve visszavonulni kényszerült. Ezután Dévay ezredes sorakozót fúvatott, majd az Orsmaelb!l hátráló francia gyalogságot kapta oldalba. Ily módon a Miranda-hadtest sorai gyakorlatilag felbomoltak, majd menekülésre kényszerültek.90 A csata gyakorlatilag ezzel eld!lt, bár a balszárnyon
még folyt a harc egy ideig, de végül Boros vezér!rnagy dandárjával, a
Blankenstein-huszárokkal és a Latour-dragonyosokkal rohamot intézett a
Racour és Oberwinden települések között felálló, lényegesen er!sebb gyalogság ellen, amelyet sikerült visszavernie, és ennek következtében Dumouriez
elrendelte az általános visszavonulást.91
A küzdelem súlyosságát érzékelteti, hogy az Esterházy-huszárok a harc során 11 halottat és 50 lovat vesztettek, 66-an megsebesültek, köztük Dévay ezredes is, valamint 47 ló, 3-an pedig elt"ntek.92 A Blankenstein-huszárok vesztesége némileg kevesebb, 6 halott és 28 sebesült volt.93 Áldozatuk azonban nem
volt hiábavaló. A gy!zelemnek köszönhet!en ugyanis a császári-királyi er!k
gyakorlatilag akadálytalanul vehették újra birtokba Osztrák Németalföldet.

RÓNAI: 676.
Regimentsgeschichte 3. 156.
91 RÓNAI: 678. BÁNLAKY: 30.
92 Regimentsgeschichte 3. 156-157.
93 Regimentsgschichte 6. 369.
89
90
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Székely Gábor

Zimmerwald  Berlin  Moszkva. A Komintern létrehozása  polgárháború és világforradalom

A

két Svájcban megtartott nemzetközi szocialista konferencián,
Zimmerwaldban1 illetve Kienthalban világosan kiderült, hogy továbbra is komoly ellentét feszül a munkásmozgalom meghatározó
pártjai, s!t, az egyes pártok meghatározó csoportjai között. A vitatott kérdések
köre azonban más volt, mint 1914-ben. Míg akkor, a háború kirobbanásakor, a
f! hangsúly azon volt, hogy vajon a szociáldemokraták támogathatják-e a háborút, avagy, amint arról nemzetközi szervezeteik számos korábbi kongresszusán állást foglaltak, ellenezzék azt, ekkor, 1915-1916-ban, már a háború befejezésének a lehet!ségeir!l, illetve a tanulságok levonásáról volt szó. Különbség
volt továbbá az is, hogy míg az 1914-es vitában két párt játszotta a f! szerepet 
értelemszer"en a két f! hadvisel!, és az Internacionáléban is legtekintélyesebb
német és a francia párt, az utóbbi fórumokon már más pártok is hangsúlyosan
jelentek meg.
Az els! szocialista kísérletek a történtek elemzésérére
A kísérletek a szociáldemokrácia tervezett háborúellenes és internacionalista (minden országban általános sztrájk a háború ellen) álláspontjának érvényesítésére azonban nem jártak sikerrel. Még 1914 szeptemberében ült össze az
olaszok kezdeményezte konferencia Luganóban, értelemszer"en a svájciakkal,
s ajánlotta az Internacionálé irodájának az összehívását. Az olaszok gyakorlati
lépése volt, hogy még 1914 októberében elbocsátották Benito Mussolinit, a párt
központi lapjának, az Avanti! (El!re!) f!szerkeszt!jét, a háborúba belépést sürget! kiáltványa miatt. A skandináv pártok hasonló ajánlásokat tev! konferenciájára 1915 januárjában került sor Koppenhágában, rá egy hónapra az antant
országok szocialista pártjai jöttek össze Londonban, amit áprilisban a központi
hatalmak pártjainak konferenciája követett Bécsben. A békeóhaj és az internacionalizmus azonban nem hozta közelebb az egymással hadban álló feleket.
Amint azt Émile Vandervelde, az Internacionálé belga elnöke keményen megfogalmazta: Ameddig német katonákat szállásolnak el belga munkások otthonában,
addig szó sem lehet az Iroda (az Internacionálé legsz"kebb vezet! szerve  SzG)
összehívásáról.2 A cs!d nyilvánvaló volt, azonban az olaszok nem adták fel.
Bernben ültek össze 1915 májusában a svájciak mellett az emigráns orosz mensevikeket képvisel! Pável Axelroddal, a bolsevik Grigorij Zinovjevvel, és két
1 A konferencia els! elemz! összefoglalását magyar nyelven lásd VADÁSZ Sándor: Lenin és a
zimmerwaldi baloldal cím" monográfiájában. Akadémiai Kiadó, 1971. 231.
2 Vandervelde szavait Lev Trockij idézi a Nase Szlovo (Hangunk) 1916. május 10-I számában,
jelezve egyetértését Leninnel, miszerint a II. Internacionálé kimúlt a háború kirobbanásakor. Idézi:
I. DEUTSCHER: The Prophet Armed, Trotzky. 1879-1921. London 1954. 225.

519

Székely Gábor: Zimmerwald  Berlin  Moszkva. A Komintern létrehozása  polgárháború és világforradalom

lengyel szocialistával, Adolf Warski-Warsawskival és Henryk Waleckivel (az
utóbbi kett! a kommunista mozgalomban folytatta útját, s lett Sztálin áldozata,
a Komintern kés!bbi els! elnökével, Zinovjevvel együtt.). A megbeszélésen
hangsúlyozták, hogy nem céljuk újabb Internacionálé létrehozása, aminek
azonban némileg ellentmondott, hogy ezt követ!en viszont szükségesnek tartották hogy felhívják a proletariátust együttes békeakciókra, s ennek érdekében létrehozzanak egy akcióközpontot (Aktionszentrum). Egyben leszögezték, hogy nem
kívánnak egy asztalhoz ülni azokkal a pártokkal, amelyek továbbra is támogatják kormányaik háborús politikáját.3
A Bernben megtartott eszmecsere eredménye lett a háború id!szakának legtöbbet vitatott konferenciája, az 1915. szeptember 5-t!l 15-ig tartó, szintén Svájcban,
Zimmerwaldban megtartott tanácskozás sorozat. A korábban összehívókként szerepl!k közül azonban ekkorra már csak egyetlen párt volt, amely nem volt hadvisel! államban  a svájci. Olaszország hadba lépése - ha nem is változtatta meg az
olasz szocialisták véleményét -, helyzetüket annál inkább. De nem maradtak egyedül: amikor 1915 júniusában Karl Kautsky kibékülve egy id!re Eduard
Bernsteinnel, Hugo Haaseval együtt szembefordult a háborúpárti többségi szociáldemokratákkal, jelent!sen kiszélesedett, egyben sokszín"bbé vált immár a másik
oldalon is az internacionalisták köre. Sajátos színt hozott az internacionalista er!feszítések táborába, amikor a tanácskozást megel!z! hónapokban már egyre nagyobb hanger!vel és új tematikával kapcsolódott be a vitákba az orosz emigráció,
abból is a Lenin szervezte bolsevik csoport. Ett!l kezdve a béke, a forradalom, a
polgárháború, a szocializmus elméleti és gyakorlati kérdései mellett mind gyakrabban beszéltek egy új Internacionálé létrehozásának a szükségességér!l  ami
rögtön meg is osztotta a háborúellenesek csoportját.
A zimmerwaldi konferencia jelent!ségét abban látja a történelemtudomány,
hogy a nagy háború idején els! ízben ültek egy asztalhoz a két egymással
hadbanálló csoport baloldali és antimilitarista szociáldemokrata pártjai, s állapodtak meg abban, hogy Ez a háború nem a mi háborúnk!4
A szocialista jobb és baloldal háborúellenes csoportjainak eme egysége a
következtetések levonása, a további teend!k során már koránt sem volt megfigyelhet!. Az olaszok, a németek és a svájciak többsége továbbra is inkább pacifista, mint internacionalista hangsúlyokkal javasolt megoldásokat, illetve a régi
Internacionálé helyreállítását tartotta a megoldásnak. A németek Internacionálé
csoportja és az oroszok ennél radikálisabbak voltak.
A német pártban már egyértelm"en a polgárbéke (Burgfrieden) ellen léptek
fel Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz Mehring, Clara Zetkin, a baloldal
meghatározó személyiségei, Kautskyval és Bernsteinnel szemben is, vagyis az
ellen, hogy egyrészt a háború az egész nemzet érdekében folyik, ezért minden3 Internationale sozialistische Kommission zu Bern, Bulletin, 1. sz. (1915 szeptember), 5. Idézi:
Julius BRAUNTHAL: Geschichte der Internationale. 2. köt. 55.
4 Dieser Krieg ist nicht unser Krieg! Az Internacionálék f! nyelve a két világháború között a német
volt, a szocialistáé és a kommunistáé egyaránt  eltér!en a diplomáciáétól, amely a franciát használta.
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kinek össze kell fogni a gy!zelem érdekében, illetve a békét is ilyen, széles
nemzeti alapokon lehet létrehozni. Álláspontjuk az volt, hogy a háború imperialista jelleg" mindkét hadvisel! fél részér!l, az egyedül a burzsoázia érdekeit
szolgálja, ezért a munkásosztálynak és pártjainak osztályharcos alapon kell fellépnie. Ezt fejezték ki jelszavaik: Osztályharcot a háború ellen!, Az ellenség saját
hazánkban van! (Klassenkampf gegen den Krieg!, Der Feind steht in eigenem
Lande!).5 Lapjuk, a Die Internationale, után a csoportot is így nevezték. Ez a
lap hangsúlyozta nemzetközi fórumon els! ízben, hogy az új Internacionálé
létrehozása létszükséglet, a valóban forradalmi elveken nyugvó, ugyanakkor
demokratikus, a munkások kezdeményezésén alapuló nemzetközi szervezet
megalakítása elkerülhetetlen.6 Az, hogy Németország és Berlin lesz az új Internacionálé központja, az igen valószín"nek t"nt ekkor  feltételezve a német
forradalom gy!zelmét, de legalább a császári Németország bukását és egy demokratikus, munkásrészvétellel létrejöv! hatalmat. Ennek reménye egészen
1919 januárjának közepéig megvolt.
Nézeteltérések a forradalmi baloldalon belül  Rosa Luxemburg és Vlagyimir Lenin
1921-ben vetette papírra Lukács György azokat a gondolatokat, amelyekkel,
egy el!szó erejéig Rosa Luxemburg Tömegsztrájk7 cím" munkájára hívta fel a
figyelmet. Ha ma végigtekintünk Rosa Luxemburg élete munkáján, meg kell állapítanunk: minden kérdésben ! látta meg  Nyugat-Európában  els!nek a történelmi
helyzet való mivoltát; ! látta meg el!ször helyesen az imperializmust mint a kapitalizmus utolsó szakaszát és szükségszer" következményeit: a világháborút és a világforradalmat; ! ismerte fel el!ször az imperializmus veszedelmével szemben való egyetlen lehetséges és hatályos fegyvert: a forradalmi tömegmozgalmakat. A már magához tért
szociáldemokratákat pedig a következ!képpen jellemezte: A háborút, csakúgy,
mint az imperializmust, epizódnak tekintették, melynek elmúlta után visszatér a normális állapot: a szakszervezeti küzdelem, a parlamenti választások, a nemzetközi kong5 Els!nek a szocialista Karl Liebknecht használta e kifejezéseket, az egyetlen parlamenti képvisel!, aki a háborús költségvetés ellen szavazott. Der Hauptfeind jedes Volkes steht in seinem eigenen
Land! Der Hauptfeind des deutschen Volkes steht in Deutschland: der deutsche Imperialismus, die deutsche
Kriegspartei, die deutsche Geheimdiplomatie. Diesen Feind im eigenen Lande gilt's für das deutsche Volk zu
bekämpfen, zu bekämpfen im politischen Kampf, zusammenwirkend mit dem Proletariat der anderen Länder,
dessen Kampf gegen seine heimischen Imperialisten geht... Nieder mit den Kriegshetzern diesseits und
jenseits der Grenze! ... Der Hauptfeind steht im eigenen Land!. Karl LIEBKNECHT: Gesammelte Reden
und Schriften, Dietz Verlag Berlin, 1972. 8. köt. 230.
6 Lebensnotwendigkeit
eine neue Arbeiter-Internationale zu schaffen gespannt wurde. Idézi: Jakow
DRABKIN (Moskau) Rosa Luxemburg und Probleme der Gründung der Komintern. A Rosa-Luxemburg
konferencián Berlinben, 2009. januárjában elhangzott el!adás. Kézirat. Az el!adó az ellen az elterjedt nézettel vitatkozik, miszerint Rosa Luxemburg nem értett egyet egy új Internacionálé létrehozásával. Lásd még: http://www.rosalux.de/cms/index.php?id=10933. 2009.12.10.
7 Az 1906-ban, az els! oroszországi forradalom és a japán-orosz háború idején keletkezett, A
tömegsztrájk, párt és szakszervezetek cím" írás megtalálható: Rosa Luxemburg válogatott beszédek és
írások, Kossuth Könyvkiadó, 1958. 1. köt. 16-91.
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resszusok ideje. Természetes, hogy ilyen körülmények között az opportunisták Internacionáléja összeomlott. #k ezt is epizódnak tekintették. Az Internacionálé a béke eszköze, nem a háborúé  mondta a f!bölcs, Kautsky. Ezzel szemben Lukács hangsúlyozta Luxemburg forradalmi álláspontját, s ennek kapcsán, A szociáldemokrácia
válsága cím" röpiratára utalva  követelte, hogy teremtsék meg a proletariátus
küzdelmének a világkapitalizmussal szemben szükséges fegyverét: az új, forradalmi
Internacionálét.8 Lukács el!szavában nem érinti a vitát, ami Lenin és az ekkor
már a nemzetközi munkásmozgalom mártírja, Rosa Luxemburg között bontakozott ki 1917-ben, majd tartott Luxemburg haláláig, 1919. január 15-ig. E vita
érintette az Internacionálé létrehozását, bár korántsem úgy, ahogyan az irodalomban ez elterjedt.
Az irodalomban általában az szerepel, hogy Rosa Luxemburg egészen 1918-ig
ellenezte az új Internacionálé alakítását és a régi újjáépítésér!l írt. El!feltételnek tekintette, hogy el!bb jöjjenek létre az egyes országokban a forradalmi tömegpártok,
s ezek hozzák létre az új Internacionálét.9 A másik, már az új Internacionálé ellen is
érvel! hivatkozási alap Luxemburg Die Wiederaufbau der Internationale, 1915-ben
kelt, és az újjáépítés szót címében tartalmazó írása. Azonban ebben az írásban is
csak az található, hogy ! olyan szervezetet tudott elképzelni, amely nem más, mint
az opportunizmustól megtisztult, az erejében ismét bízó proletariátus és a béke,
nem pedig papíros íz" határozatok szervezete lesz.$0
Luxemburg írásai közül  akárcsak Leninnél  azokban szól az új Internacionáléról, ahol a világháborúnak, a szociáldemokrácia cs!djének okait és következményeit gondolja végig. Közül a legismertebb és legátfogóbb, valamint
konkrét programot is tartalmazó A szociáldemokrácia válsága cím" írás 1915 áprilisában fogházban írt brosúrája volt. Luxemburg alapállása: Az osztályharcról
való lemondással pártunk egyszersmind megfosztotta magát attól a lehet!ségt!l, hogy
hatékonyan befolyásolja a háború id!tartamát és a békekötés alakulását. A szociáldemokrácia Minden erejével azon van, hogy megmentse a kapitalista társadalmat a
háború okozta anarchiától, s ezzel a háború akadálytalan meghosszabbítása, és áldozatok szaporítása irányában hat. (.) 11 Ezzel szemben, Luxemburg állítja, hogy a
népet azonnal fel kell fegyverezni és meg adni neki a döntés jogát a háború és a béke
kérdésében követelni , hogy a népképviselet éberen ellen!rizhesse a kormányt, a nép
pedig a népképviseletet; mert hazáját, csak szabad nép tudja eredményesen megvédeni;.12 Véleménye szerint ezért A jelenlegi háborúban az osztálytudatos proletariá8 Lukács el!szavának teljes szövege megtalálható http://www.marxists.org/magyar/
archive/lukacs/rl-tsz-e.htm
9 Julius Braunthalnak a szociáldemokrata irányúltságú irodalomban mértékadó véleménye
képviseli ez utóbbi véleményt, hangsúlyozva: Rosa Luxemburg, Jogiches, Leviné és Levi által támogatva szenvedélyesen tiltakozott Lenin terve ellen. Forradalmi Internacionálét akart, amely forradalmi tömegpártokon (revolutionäre Massenparteien) alapul, nem egy bolseivik Internacionálét  (id. m". 181.)
10 Der Weg zu dieser Macht  nicht papierne Resolutionen  ist zugleich der Weg zum Frieden und
zum Wiederaufbau der Internationale. Die Internationale 1915. 1. http://www.vulturebookz.de/marx/archive/volltext/Luxemburg_1915~Der_Wiederaufbau_der_Internationale.html
11 Rosa Luxemburg válogatott
165, 166-167.
12 Uo. 182.
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tus egyetlen katonai táborral sem azonosíthatja a maga ügyét.. Arra van szükség
Luxemburg szerint, hogy a forradalmi baloldal a háború a háború ellen régi jelszavát a gyakorlatba ültesse át.13
Luxemburg világosan leszögezi következtetéseiben: A világháború megsemmisítette az európai szocializmus negyven éves munkájának eredményeit, mert megsemmisítette a szocializmus erkölcsi presztizsét, felrobbantotta a proletár Internacionálét .14 Luxemburg optimista, amikor az új Internacionálé számára, amely vállalkozik az imperializmus elleni forradalmi osztályharc vezetésére és összefogására minden országban
megfogalmazza az alapokat, amelyeken nyugodnia kell. A hat pont egyikben
sincs szó már létez! forradalmi tömegpártról, viszont határozottan szerepel (3.
pont), hogy A proletariátus osztályszervezetének súlypontja az Internacionálé. Az Internacionálé dönt békében a nemzeti szekcióknak a militarizmus, a gyarmati politika
követend! taktikájáról, továbbá a háborúban követend! taktikájáról.15
Luxemburg egyetlen írásában sincs szó létez! forradalmi tömegpártról, sem
pedig ezek el!feltételezett igényér!l. Ellenkez!leg. Az Internacionálé szekcióira
utalás jelzi, hogy ! sem gondolkodott ebben másként, mint Lenin. Az új Internacionáléra a Marx-Engels alapította I. Internacionálé feladatai hárulnak és szervezeti
keretei is hasonlóaknak kell lenniük: a feladat forradalmi pártok létrehozása az
egyes országokban, amelyek ezt követ!en a világpárt-Internacionálé szekcióiként
m"ködnek. Vagyis, az Internacionálé elképzelésében aligha ismerhet! fel nézetkülönbség Luxemburg és Lenin között.
Az új Internacionálé körül kibontakozott vita valójában az oroszországi forradalom megítélése, a bolsevikok gyakorlatának a kritikájával függött össze.
Rosa Luxemburg 1918-ban írta Az orosz forradalom cím", máig nagy hatást
gyakorló munkáját, amelyben nem akármilyen elismer! szavakkal, ugyanakkor
érdemben méltatta a bolsevikok teljesítményét, de kritikája sem volt enyhébb tónusú. Talán legérzékletesebben egy zárójelbe tett gondolatsorában jelent meg
mindez: (Ezzel a bolsevikok megoldották a néptöbbség nevezetes kérdését, amely !sid!k
óta lidércnyomásként nehezedik a német szociáldemokratákra, akik a parlamenti kretenizmus megrögzött növendékeiként a parlamenti gyerekszobából egyszer"en átviszik a forradalomra a házi sütés" bölcsességet: ha valamit érvényesíteni akarunk, el!ször többségben kell
lenni. Tehát a forradalomban is: el!ször toborozzunk többséget. A forradalom valódi dialektikája azonban a feje tetejére állítja ezt a parlamenti vakondbölcsességet: nem a többségen
át vezet az út a forradalmi taktikához, hanem a forradalmi taktika vezet a többséghez. Csak
egy vezetni, azaz el!relendíteni képes párt szerez híveket a viharban. Az a határozottság,
amellyel Lenin és elvtársai a dönt! pillanatban kiadták az egyetlen el!remutató jelszót:
Minden hatalmat a proletariátusnak és a parasztoknak! szinte egyetlen éjszaka alatt üldözött, megvetett, illegális kisebbségb!l, amelynek vezet!i Marat-hoz hasonlóan pincékben voltak kénytelenek bujkálni, a helyzet abszolút uraivá tette !ket.)16
Uo. 193. 194.
Uo. 199.
15 Uo. 202.
16 Luxemburg írását, a vele kapcsolatos korabeli és kés!bbi vitákat tartalmazza: Rosa Luxemburg
és az Orosz Forradalom. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. Tudományos Szocializmus Tanszék.
13
14
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Majd, hogy elejét vegye annak a leegyszer"sít! véleménynek, miszerint
közte és Lenin között a demokrácia és a proletárdiktatúra ellentéte feszül, egyértelm"en fogalmazott err!l is: A bolsevikok a hatalom megragadásának céljaként
rögtön megfogalmazták a teljes és legmesszebbmen! forradalmi programot is: nem a
polgári demokrácia esetleges biztosítását, hanem a proletariátus diktatúráját a szocializmus megvalósítása céljából. A bolsevikok azzal szereztek elévülhetetlen történelmi
érdemet, hogy el!ször proklamálták a szocializmus végcéljait a gyakorlati politika közvetlen programjaként.17
E gondolatokat követi a kritikai rész, amelyben Luxemburg igyekszik megértetni a bolsevikok tévedését, egyben saját álláspontját a proletárdiktatúrával, illetve
a demokráciával kapcsolatban:  A lenini-trockiji elmélet alapvet! hibája éppen az,
hogy a diktatúrát, pontosan úgy, mint Kautsky, szembeállítja a demokráciával. Diktatúra
vagy demokrácia  így hangzik a kérdésfeltevés mind a bolsevikoknál, mind Kautskynál.
Az utóbbi természetesen a demokrácia mellett dönt, mégpedig a polgári demokrácia mellett,
amikor ezt a szocialista átalakulás alternatívájaként tünteti fel. Lenin és Trockij, éppen fordítva, a diktatúrára szavaz a demokrácia ellenében, és ezzel maroknyi személy diktatúrája,
azaz polgári típusú diktatúra mellett dönt. A két ellenpólus egyformán messze van a valódi
szocialista politikától. A proletariátus, ha megragadja a hatalmat, soha többé nem mondhat
le a szocialista átalakulásról  Kautsky jó tanácsa szerint, az ország éretlensége ürügyén
, és nem szentelheti magát csak a demokráciának, anélkül, hogy saját magát, az internacionalizmust, a forradalmat el ne árulná.
Hogy mindennek milyen következményei lesznek azt Luxemburg egy Lenint!l vett gondolattal, vele egyetért!en fogalmazta meg: A nyilvános kontroll
feltétlenül szükséges. Különben a tapasztalatok cseréje megmarad az új kormányzat hivatalnokainak zárt körében. A korrupció elkerülhetetlen: ezek Lenin szavai; (lásd
Mitteilungsblatt, No. 36.).18
Majd még egyszer visszatért rá, egyértelm"vé, félreérthetetlenné téve álláspontját: A szocialista intézkedéseket azonnal, a legenergikusabb, leghajthatatlanabb,
legkíméletlenebb módon lehet és kell foganatosítani, tehát diktatúrát kell és lehet gyakorolni, de az osztály diktatúráját, nem egy pártét vagy klikkét, az osztály diktatúráját,
azaz a legszélesebb nyilvánosságban, a néptömegek legtevékenyebb, nem korlátozott
részvételével, korlátlan demokráciában A szocialista demokrácia nem más, mint a
proletariátus diktatúrája.19
Budapest 1982. Szerk. MAGYAR György, 213. Az idézet megtalálható UI. 14-15. Az írás megtalálható http://www.marxists.org/magyar/archive/luxemburg/of.htm
17 Rosa Luxemburg és az Orosz Forradalom
15.
18 Uo. 36.
19 Uo. 33-34. Írásában Luxemburg a bolsevikokat három gyakorlati-politikai döntését tartja
alapvet!en hibásnak: a földosztásban, amellyel a szocializmus ellenségeinek új, hatalmas néprétegét
teremtette meg vidéken, amelynek ellenállása veszélyesebb és szívósabb lesz, mint amilyen a nemesi nagybirtokosoké volt. Abban, hogy nem írtak ki választásokat az Alkotmányozó Gy"lés szétkergetése után,
s végül a nemzetek önrendelkezési jogának meghirdetésével, amely semmi más, mint üres kispolgári
frazeológia és humbug Egyik nemzet a másik után arra használta fel frissen ajándékba kapott szabadságát, hogy az orosz forradalom halálos ellenségeként szövetkezzen a német imperializmussal, és annak védelme
alatt maga vigye az Oroszországra zúduló ellenforradalom zászlaját.  utal a balti államoknak az ellenforradalmat támogató támadásaira.
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És a tisztázó, kissé leegyszer"sített, a forradalmár optimizmusát tükröz! záró
gondolat: Ebben az utolsó id!szakban, amikor dönt!, végs! harcok el!tt állunk az egész
világon, nem a taktika ilyen vagy olyan részletkérdése a szocializmus legfontosabb problémája, nem ez az éget! kérdés, hanem a proletariátus cselekv!képessége, a tömegek forradalmi
tettereje; egyáltalán: a szocializmus uralmának akarása. Ebben a helyzetben Lenin, Trockij
és barátaik voltak az els!k, akik példát mutattak a világ proletariátusának, egészen mostanáig !k az egyetlenek, akik emelt f!vel kiálthatják: Én mertem!
Ez a bolsevikok politikájának lényege, és ebben áll maradandósága. Ebben az értelemben marad örök a halhatatlan történelmi érdem, hogy a politikai hatalom megszerzésével és a szocializmus megvalósításának gyakorlati problémafelvetéseivel a nemzetközi
proletariátus el!tt jártak, és hatalmas mértékben el!relendítették a t!ke és a munka harcát az egész világon. Oroszországban a kérdéseket csak felvetni tudták. Ezeket nem lehetett Oroszországban megoldani; (csak nemzetközileg oldhatók meg). És ebben az értelemben a jöv! mindenütt a bolsevizmusé.20
és Lenin
Az oroszok messzebbr!l indultak, és koránt sem egységben. A párt nagy
öregje, legtekintélyesebb teoretikusa, Georgij Plehanov azokhoz sorolt, akik ha
nem is saját burzsoáziájuk, de a németekkel szemben a franciák mellé álltak,
egyben a régi Internacionálé újjáépítését gondolták megvalósíthatónak. Vlagyimir Uljanov, vagyis Lenin viszont éppen a számára szinte teljesen váratlanul kirobbant háború els! heteiben döntötte el, hogy immár elkerülhetetlen a
párton belül a forradalom és a háború viszonyának, illetve a nemzetközi kapcsolatok új típusának a vitája, illetve ezek tisztázása.21 Gondolatait els! ízben
szélesebb fórum el!tt Plehanov ellenében fejtette ki. Nem véletlenül. Plehanov
1914. szeptember 28-án a Szocialisták viszonya a háborúhoz címmel tartott el!adást Lausanne-ban, érvelve fenti álláspontja mellett, amihez Lenin, a korabeli
mensevik lap, a Golosz (Hang) ismertetése szerint egyetlen opponensként szólt
hozzá. Lenin elvtárs  e megszólítással illette a mensevik Golosz is az együvé
tartozást  fontosnak tartotta a fellépést, készült a felszólalásra, amit jelzett,
hogy jegyzeteket készített, cáfolandó a számára már ismert Plehanoválláspontot. Lenin jegyzetének alapja az a dokumentum volt, amit a bolsevik
párt központi bizottsága fogadott el és küldött el a svájci és az olasz szocialistáknak a már említett konferenciát megel!z!en, Luganóba. Plehanov el!adására egy nappal a konferencia megnyitója után került sor.22 Ennek ellenére, a
Uo. 35. Az idézetekben kiemeltek mindenütt az eredeti szerint.
Lenin viszonyát a háborúhoz, illetve a forradalmi helyzetr!l alkotott véleményét ismerteti
Krausz Tamás, vitázva Robert Service véleményével. KRAUSZ Tamás: Lenin. Társadalomelméleti
rekonstrukció. Napvilág Kiadó, 2008. 192-220.
22 Plehanovnak a mensevik csoport számára tartandó el!adására a Lousanne-i bolsevik szervezet hívta fel az ekkor Bernben él! Lenin figyelmét. Lenin válaszlevelében arra kérte a csoportot,
hogy kérjenek engedélyt arra, hogy az el!adáson bolsevikok is részt vehessenek, majd érkezésér!l
az el!adás napján táviratban értesítette a csoportot. V. I. LENIN: Biograficseszkaja Hronyika. 3. köt.
1912-1917. Izdatyelsztvo Polityicseszkoj Lityeraturi. Moszkva 1972. 283-284.
20

21
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fennmaradt ismertetést olvasva, a KB dokumentum és Lenin fellépése között
egy lényeges ponton eltérés volt. Ennek oka nyilvánvalóan Lenin taktikázása
volt. A KB dokumentumában ugyanis szerepelt az II. Internacionálé cs!djének
hangsúlyozása és az új Internacionálé létrehozásának a szükségessége els! ízben a háború kirobbanása óta: A proletár Internacionálé nem pusztul el és nem is
fog elpusztulni. A munkástömegek minden akadály ellenére is létrehozzák új Internacionáléjukat. S hogy fontos a gondolat az irat utolsó sora már felkiáltó jellel ismétli meg: Éljen az opportunizmustól megtisztított proletár Internacionálé!23
Lenin a Plehanovval folytatott vitában az új Internacionáléról nem tett említést, a hangsúlyt arra helyezte, ami ekkor a bolsevik és a mensevik eltér! elképzelések között összeköt!, egyben a leglényegesebb volt: a háború megítélésére. Ebben igyekezett konszenzusra jutni, ekkor még nem ismerve, de nyilvánvalóan sejtve, hogy a háború elítélésében támogatásra lel az olasz és a svájci
szocialisták körében. Az új Internacionálé létrehozásának el!készítésében, vélte, ekkor még nem számíthat rájuk.24
Vita az új Internacionáléról
Az új Internacionálé szükségességér!l, illetve a régi újjáépítésér!l ekkor már folyó vita két eltér! koncepciójának lényege az volt, hogy a szocialista gondolatot nem feladva vajon folytatható-e a reformista szociáldemokrata politika a háború idején, még inkább azt követ!en. A többségi
szociáldemokrácia igennel válaszolt, a forradalmi kisebbség nemmel, felhívva a figyelmet arra, hogy a kapitalizmus fennmaradása csak újabb háborúkat, s!t, újabb világháborút jelent. E gondolatok éppúgy megtalálhatóak voltak Lenin írásaiban, mint Rosa Luxemburgnál.
A háború és az új Internacionálé összekapcsolódása a legszorosabb, egyben
legradikálisabb a bolsevikoknál volt megfigyelhet!. A program megfogalmazója Lenin, a Szocial-Demokratban, a párt ekkor már több éve általa szerkesztett
központi orgánumában még 1914. november 1-jén megjelent írásában foglalta
össze az új Internacionálé körüli gondolatait. Kritikai helyzetértékelésének lényege az volt, hogy a II. Internacionálé cs!djét az egyes országok szociáldemokráciájának opportunista és soviniszta, vagyis a háború kirobbanásakor a
saját burzsoáziájukat támogató, és más nemzetek ellen uszító politikája idézte
el!. Majd áttekintette az európai munkásmozgalomban kialakult helyzetet, jelezve annak bonyolultságát. A franciákra, a britekre, a németekre, a svájciakra
23 V. I. LENIN: Összes m"vei. Második kiadás. Kossuth Könyvkiadó 1971. (továbbiakban LÖM)
26. köt. 17-20.
24 A Luganóban tartott konferencián valóban elfogadták a bolsevikok azon ajánlását, hogy a
háború mindkét fél részér!l imperialista, s!t elmarasztalták a háború párti szociáldemokraták sovinizmusát is. Amit viszont nem támogattak, az a saját kormányok háborús vereségének óhaja,
illetve a háború polgárháborúvá változtatásának a jelszava, s végül az új Internacionálé, vagyis a
háborúpárti opportunistákkal való szervezeti szakítás volt. http://www.marxists.org/
archive/lenin/works/1914/sep/28b.htm. 2009. december 17. LÖM 26. köt. 21-22.
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és az olaszokra, s természetesen az oroszokra összpontosított, az utóbbi négynél bemutatva a forradalmi baloldal megjelenését. E csoportok megjelenése
mutat az új Internacionálé felé, és a feladat, amelynek, Lenin szerint, csak internacionalista megoldása van: a szocialista mozgalom nem gy!zhet a haza régi
keretei között. A szocialista mozgalom az emberi együttélés új, magasabb formáit teremti meg, amikor minden nemzetiség dolgozó tömegei, lerombolva a mostani nemzeti
válaszfalakat, nemzetközi egységben el!ször fogják kielégíteni jogos szükségleteiket és
valóra váltani haladó törekvéseiket.25 Az ezt követ! bekezdések a program mellett
érvelnek. Az utóbbi lényege, hogy amennyiben nem sikerül az imperializmus
rendszerének a felszámolása, úgy újabb háborúk következnek: A polgárháború
proletár lobogója  ha nem ma, hát holnap, ha nem a mostani háborúban, hát utána, ha
nem ebben, hát a következ! háborúban  maga köré gy"jti majd nemcsak az öntudatos
munkások százezreit, hanem a ma sovinizmussal elbolondított félproletárok és kispolgárok millióit is, akiket a háború borzalmai nem csak megfélemlítenek és levernek majd,
hanem egyúttal felvilágosítanak, tanítanak, ébresztgetnek, szerveznek, megacéloznak és
el!készítenek mind a saját ország, mind az idegen ország burzsoáziája elleni háborúra. Vagyis a háborúk borzalmai hozzájárulnak ahhoz, hogy a munkások,
dolgozók, kispolgárok az imperializmus ellen forduljanak, ahhoz azonban,
hogy harcuk sikeres legyen még valamire szükség van: A III. Internacionáléra
vár az a feladat, hogy a t!kés kormányok elleni forradalmi rohamra, az összes országok
burzsoáziája elleni polgárháborúra szervezze a proletariátus er!it a politikai hatalom
kivívása, a szocializmus gy!zelme érdekében!26  olvasható a cikk záró soraiban.
A háború el!térbe kerülése természetes volt, a hónapok múltával azonban
ismét felt"nik az elemzésekben a szélesebb összefüggés. Annak hangsúlyozása,
hogy a kapitalizmus szerepe az emberiség történelmében megváltozott. Lenin
szerint a kapitalizmusnak már sz"kek a régi nemzeti államok, amelyek megalakítása
nélkül nem dönthette meg a feudalizmust. A helyzet ezt követ!en azonban megváltozott: a kapitalizmus a nemzetek legnagyobb elnyomója lett. S!t: A haladó
kapitalizmus reakcióssá vált, annyira fejlesztette a termel!er!ket, hogy az emberiségnek
vagy át kell térnie a szocializmusra, vagy pedig évekig, s!t évtizedekig végig kell szenvednie a nagy-hatalmak fegyveres harcát   lép be ismét a háború, mint a kapitalizmus reakciós jellegének a legdurvább megjelenési formája. Mindezek miatt
a megoldás, a kibontakozás nem lehet más, mint a kapitalizmus megdöntése,
az emberibb társadalom, a szocializmus, a kommunizmus  írta Lenin 1915. július-augusztusában.27
Kienthalbalból Stockholmba
Egy évvel kés!bb, 1916 áprilisában már nagyobb számban gy"ltek össze a
szocialisták, most egy másik emigránsoknak menedéket nyújtó svájci kisvárosban, Kienthalban. Lenin kemény támadását, vagyis az új, forradalmi InternaciLÖM 26. köt. 34.
Uo. 36.
27 LÖM 26. köt. A szocializmus és a háború. 295-296.
25
26
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onálé létrehozását ugyan visszautasította a többség, azonban nem tudta megkerülni, hogy elítélje a II. Internacionálé Irodáját, amiért visszautasította az állásfoglalást egy nemzetközi békeakció érdekében. El!relépésnek t"nt, hogy végül az Internacionáléban ha nem is nagy, de figyelmet felkelt! szerepet játszó
Egyesült Államok és Argentína szocialista pártjai sürgetésére végül összeült az
Iroda 1916 júliusának utolsó napján, ezen azonban csak a semleges országok
jelentek meg  a németek meghívására - akik egyébként nem is akartak megjelenni - hivatkozva a franciák elutasították a részvételt. Következésképpen a
konferencia eredménytelen, és visszhang nélkül maradt. Viszont egyértelm"vé
vált, hogy a II. Internacionálé befejezte történelmi küldetését, ami kedvezni látszott új Internacionálét javasolók számára.
Vagy mégse? A zimmerwaldiak által Bernben létrehozott Nemzetközi Szocialista Bizottság, amely a II. Internacionálé Irodájának az ellenlábasa lett,
újabb konferenciát kezdeményezett, 1917. szeptember 5-re, ezúttal Stockholmba. A konferencia létre is jött. Mivel konspirációs okokból jegyz!könyv nem
készült a megbeszélésekr!l, ezért a résztvev!k személye nem ismert, és a napirend sem állapítható meg egyértelm"en. Annyi azonban bizonyos, hogy részt
vett a centrista, tehát nem háborúpárti német független szociáldemokrata
irányzat (Kautsky), az osztrákoktól is a pártellenzék (Otto Bauer hívei), az
orosz bolsevikok és mensevikek, a lengyelek, litvánok, finnek, jöttek az USAból, Svájcból, Norvégiából, Svédországból.28 A lényegben, az új Internacionálé
létrehozásában azonban nem sikerült áttörést elérni. Történt ez annak ellenére,
hogy a vele szemben érvel! angolok, franciák, hollandok, a többségi németek
és a belgák meg sem jelentek a konferencián, ismét jelezve, kisebb ingadozások
után, hogy nem kívánnak leülni egy asztalhoz az ellenséggel. Ekkor Lenin és a
vele szorosan együttm"köd! Karl Radek egyre sürget!bben az új, forradalmi
Internacionálé létrehozását tartotta szükségesnek: a konferenciának
 egyértelm"en el kell döntenie, hogy Zimmerwald a Harmadik Internacionálé sarokköve akar-e lenni (ez a tettek Internacionáléja lesz), vagy csak ideiglenes menedékhely
forradalmi demokraták és a háborúba belefáradt opportunisták számára.29 A konferencia többsége most sem támogatta a forradalmi baloldal javaslatát.
Kett!s magyar intermezzo
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt mintegy letükrözte a II. Internacionálé valamennyi irányzatát. 1905. februárjában nagygy"léssel csatlakozott a
szinte egész Európára (London, Brüsszel, Berlin, Bécs, Brünn, Bukarest) kiterjed!, az oroszországi polgári forradalommal rokonszenvez!, a cári rend!rség
és ohrana (titkosszolgálat) brutális fellépése ellen tiltakozó mozgalmakhoz. A
pártnak megbízása volt az Internacionálétól, hogy különös gonddal figyelje az
Osztrák-Magyar Monarchia által meghatározóan befolyásolt balkáni helyzet
28
29

VADÁSZ Sándor: A Zimmerwaldiak harmadik, stockholmi konferenciája ($9$7). NMTÉ, 1977. 157-161.
VADÁSZ NMTÉ (1971): 199.
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alakulását. Az orosz birodalmi parlament, a Duma szociáldemokrata frakciója
ezért fordult levéllel, 1913-ban, közvetlenül a magyar párthoz, amelyben elítélte a Monarchia balkáni beavatkozását. Az MSZDP központi lapja, a Népszava,
nem csupán közölte az orosz szociáldemokraták levelét, de egyetértését is kifejezte velük, elítélve a Monarchiának a Balkánon folytatott "zelmeit.
A világháború kirobbanásakor a párt többségét éppúgy a bénultság, s!t a
háborút támogató lelkes hangulat jellemezte, mint az Internacionálé pártjainak
többségét. Ugyanakkor volt kisebbség is, akik a háború ellen szóltak.
A Népszava 1915-t!l már egyre kritikusabban és elfogulatlanabbul tudósított a történésekr!l, majd a párt vezetése 1916 januárjában hivatalosan is megbízást adott Buchinger Manónak és Garami Ern!nek, a pát két tekintélyes vezet!jének, hogy lépjenek kapcsolatba, igaz, csak a semleges országok pártjaival,
illetve az Internacionáléval a háború befejezése mellett érvelve. E vonal folytatódott 1917-ben, amikor a párt vezet!i, Garami Ern!, Buchinger Manó, Kunfi
Zsigmond és Weltner Jakab bekapcsolódtak a szélesebbre tervezett Stockholmba rendezend! konferencia el!készítésének munkálataiba. A párt álláspontja az
annexió és hadisarc nélküli béke volt, ugyanakkor az ellentétek elsimítása 
szemben az antant szocialisták többségével, akik a gy!zelem biztos tudatában
már a háborús felel!sség, a területi revízió és a hadisarc mellett érveltek.
A magyar párt ezen kiegyensúlyozott álláspontja volt az, ami a németek ellen legélesebben elítél!en fellép!, ekkor azonban a szociáldemokratákat illet!en álláspontjukat felülvizsgálni készül! francia szocialistákat arra késztette,
hogy hivatalos átiratban kérje fel a párt Stockholmba készül! delegációját,
hogy segítsék el! a francia és a német pártok közeledését és általában hassanak oda,
hogy az ellenséges államok szocialistái között a felmerül! ellentétek elsimuljanak.30
Az átiratban meg is jelölték az okot, amiért a magyar párthoz fordultak. Szerintük az MSZDP képvisel!i a legalkalmasabbak, mert !k a háború folyamán rendületlenül megmaradtak a tárgyilagos szocialista álláspont mellett.31
A másfél évvel kés!bb történtek ismeretében különösen érdekes, hogy ekkor, 1917 májusában, az Internacionálé két meghatározó vezet!je, a holland
Camille Huysmans és svéd Hjalmar Branting is hasonló véleményen volt. Állásfoglalásuk  ti. a magyar delegációé, SzG  megkönnyíti a bizottság munkáját,
mert hidat építettek arra, hogy a bizalmatlanok több rokonszenvvel közelíthessenek a
közös értekezlethez.32
A magyar delegáció célját egyértelm"en fogalmazta meg Kunfi Zsigmond, amikor a Világ cím" polgári lapnak adott interjújában hangsúlyozta:
A szocialistáknak az volt a törekvésük, hogy
igyekezzenek közvetíteni a különböz! és esetleg ellentétes felfogások között, amelyek az egyes nemzetek stockholmi
küldöttei között megnyilatkoztak. Az, hogy a konferencia végül eredménytelen marad, nem az MSZDP küldöttein múlott. Tény viszont, hogy a Monar30 SZÉKELY Gábor: Az MSZDP nemzetközi kapcsolatai. IN: A magyar szociáldemokrácia kézikönyve.
Napvilág Kiadó, 1999. 320.
31 Uo.
32 Uo. 320-321.

529

Székely Gábor: Zimmerwald  Berlin  Moszkva. A Komintern létrehozása  polgárháború és világforradalom

chia pártjai közül a magyarországi párt játszotta a legjelent!sebb szerepet a
konferencia el!készítése során.
Az MSZDP ezen is túllépett, amikor üdvözölte az oroszországi forradalmakat, majd 1917. november 25-i nagygy"lésén követelte, hogy a Monarchia fogadja el a szovjet kormány békeajánlatát, majd elítélte a sikeres német támadás
után elért területszerz!, Breszt-Litovszkban megkötött békét. Érzékelték, hogy
a területgyarapító mohóság nem szolgálja az ország érdekeit. Ismert volt a
szovjet-orosz vezet!k, így Lenin el!tt az is, hogy Szabó Ervin, a jeles szociáldemokrata teoretikus a Gazdasági Szervezet és a háború cím" írásában a tanácsok,
a szovjetek mellett szólt. A hazai pártvezetés többségi vonulatát élesen bíráló
Szabó Ervin mindenképpen emelte a magyarországi párt nemzetközi tekintélyét, amit bizonyított, hogy a reformista Internacionálé újjászervezésén fáradozók fontosnak tartották a magyar párt bevonását. 1918 márciusában a brit
munkásvezér, Arthur Henderson, a francia Albert Thomas, a belga Emile
Vandervelde, a II. Internacionálé legsúlyosabb, ugyanakkor antant háború párti politikusai szignálta meghívó érkezett Budapestre, amelyben kérték, hogy
vegyenek részt egy új Internacionálé létrehozásában. A konferencia elnevezése
Munkás- és Szocialista Konferencia volt, miként a majd egy év múlva, 1919 februárjában alapított, Henderson elnökölte Internacionálé neve is Munkás- és
Szocialista Internacionálé (MSZI) lett. Az alakuló konferencián Bíró Dezs!,
Buchinger Manó, Jászai Samu és Kunfi Zsigmond képviselte magyar pártot.
A magyar szociáldemokrata párt többségének álláspontja a centristákkal
és a baloldallal szakító jobboldali munkásegyesüléshez csatlakozást követ!en is árnyalt maradt. Az MSZDP vezet!inek, mindenek el!tt Kunfi Zsigmondnak, Rónai Zoltánnak és Böhm Vilmosnak jelent!s szerepe volt abban,
hogy az osztrák kormány centrista, vagyis az MSZI-hez nem csatlakott szociáldemokrata elnöke, Karl Renner, és különösen külügyminisztere, Otto
Bauer az antanttal szemben Károlyi Mihály magyar köztársasága mellé állt,
majd pedig megakadályozta a fegyverszállításokat a Magyarországi Tanácsköztársaságra támadó csehszlovákoknak.
A magyar forradalmi baloldalnak viszont a III. Internacionálé létrehozásában volt hasonlóképen nem kevésbé lebecsülend! szerepe. Ugyanis az októberi
oroszországi forradalmat követ!en az Internacionálé létrehozása egy id!re lekerült a napirendr!l, de legalábbis háttérbe szorult  a f! kérdés a béke, illetve
a Szovjet-Oroszország ellen szervez!d! ellenforradalom és intervenció elleni
nemzetközi szolidaritás szervezése volt. A nyugat-európai szociáldemokrata
pártok megnyerése érdekében hozott létre 1918. január 6-án, az ekkor még koalíciós szovjet kormány egy Nemzetközi Irodát a bolsevik Alekszandra
Kollontaj és Jan Berzin, valamint a baloldali szociálforradalmár M. A.
Natanszon és A. M. Usztyinov vezetésével.33
A nem sok eredménnyel járó vállalkozással párhuzamosan, jelent meg két
cikk Kun Béla tollából. Az els! még a tomszki hadifogolytáborban megjelen!
33

Izvesztyija CIK  a szovjet kormány közlönye  , 260. sz. 1918. január 6.
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lapban, a Szibirszkij Rabocsij (Szibériai Munkás) 1918. januári számában, A forradalmi Internacionálé címmel. Kun álláspontja világos: A fejl!dés antagonisztikus
törvényeinek megfelel!en a harmadik, már szület!ben lev! Internacionálé semmilyen
körülmények között sem lesz a másodiknak egyszer" újjászületése. A harmadik, forradalmi Internacionálé nem egymással lazán összekapcsolt, különnem" részek, hanem a
világ proletárjainak összeforrott, valódi szövetsége lesz. Hasonló gondolatokat fejtett ki Kun a bolsevikok központi orgánumában, a Pravda 1918. február 3-i
számában megjelent A jöv! Internacionáléja cím" írásában.34
Az 1919. március 4-én, 34 szavazati és 18 tanácskozási joggal rendelkez!
küldött részvételével35 megalakult Kommunista Internacionálé petrográdi
kongresszusán magyar küldöttség nem jelenhetett meg. A magyar pártot
Rudnyánszki Endre, az 1918 októberében Budapesten megalakult Kommunisták Magyarországi Pártjának megbízottja képviselte, aki, akárcsak az ott megjelent kommunista szervezetek többségének delegáltja, hadifogolyként került
Oroszországba.
A Komintern els!dleges feladatának a világforradalom ügyének szolgálatát,
a kommunista pártok alakításának segítését tekintette, továbbá a szovjet forradalom védelmét. Berlin helyett, ahol 1919. január 15-én meggyilkolták a német
kommunista párt két alapítóját, Rosa Luxemburgot és Karl Liebknechtet, végül
Moszkva lett az Internacionálé központja. Világpártként m"ködött, amelynek
szekciói voltak az egyes országokban megalakult kommunista pártok, amint
azt Rosa Luxemburg javasolta, hasonlóan a munkásmozgalom els! politikai
pártjainak alakulását segít! I. Internacionálé felépítéséhez.
A világszervezet negyedszázados történetének tudományos feldolgozására
több kísérlet történt, a róla szóló irodalom hatalmas. A nem kis számú fehér
folt, a fontos, de máig ismeretlen részletek feltárását, a teljesebb értékelést a hol
megnyíló, hol bezáruló moszkvai levéltárak segíthetik. Ami egyértelm": a
zimmerwaldi baloldalnak meghatározó szerepe volt a Komintern létrehozásában, majd m"ködésében egészen az 1920-as évek végéig, Sztálin és Buharin
összekülönbözéséig.36

34 SZÉKELY Gábor: Kun Béla a Kommunista Internacionáléban. Áttekintés. Kossuth Könyvkiadó,
1988. 484-485. Kun Béla els! cikke megtalálható a KUN Béla: Válogatott írások és beszédek. Kossuth
Könyvkiadó, 1. köt. 53-63., illetve a magyarul nem közölt Pravda cikk a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban, 709. f. 20. !e.
35 A Komintern I. kongresszusának eredetileg német nyelv" jegyz!könyvének kritikai kiadására 1933-ban került sor. Az orosz nyelv" kötet már pontosan közli a küldöttek névsorát, a delegációk összetételét, illetve, hogy hány szavazattal rendelkeznek. Így a német Hugo Eberlein egymaga
5 szavazatot kapott, ugyan annyit, mint a népes orosz delegáció. Pervij kongressz
Kommunyisztyicseszkovo Internacionala. Partyijnoje Izdatyelsztvo, Moszkva 1933. 250-251.
36 A szervezet történetének egyik legjobb monografikus feldolgozása Pierre BROUÉ: Histoire de
l'Internationale communiste, $9$9-$943, Fayard, 1997. 1120. A könyvet ismerteti JEMNITZ JánosSZÉKELY Gábor. Múltunk 1998. 1. sz.
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Szilágyi Ágnes Judit

A kiterjesztett testvériség  az Atlântida cím! folyóirat programjának
módosulása "9"9 tavaszán

A

portugál-brazil testvériség folyóirata, az Atlântida (1915-1920) történetének1 fonalát vegyük fel most 1919 tavaszán. Ez az id!pont
határozott módosulást jelöl a lap intellektuális programjában.
Méghozzá olyan módosulást, mely témánkat közelíti az ünnepelt, Vadász Sándor professzor kutatási irányaihoz is, akinek életm"vében kitüntetett helye van
mind a francia történelem, mind az eszmetörténeti kérdések vizsgálatának.
A portugál João de Barros és a brazil João do Rio által létrehozott és szerkesztett Atlântida 1915-ben a következ! alcímmel indult: Mensário artístico,
literário e social para Portugal e Brasil, azaz a portugáliai és a brazíliai olvasók
számára készített m"vészeti, irodalmi és társadalmi havilapként határozta meg
önmagát. Ez az alcím az 1919 áprilisi (37.) számtól kezdve módosult: Orgão do
pensamento latino no Brasil e em Portugal, vagyis a továbbiakban a latin gondolkodás orgánuma kívánt lenni Brazíliában és Portugáliában. Az újító számot
szerkeszt!ségi üzenet nyitja, melyb!l kiderül, hogy a munkatársak köre is b!vül, ezen túl a neves és Franciaországban nagyra becsült brazil író (és diplomata), José Pereira da Graça Aranha, valamint az ismert portugál közéleti személyiség, a Luso-Brasileirismo egyik legf!bb támogatója, Nuno Simões is részt vesz
a vállalkozásban. Ez utóbbi ügyvezet!ként irányítja majd a lapot, míg Graça
Aranha a francia irodalmi anyag felel!se lesz.
A folyóiratban többször közöltek más neolatin nyelv" (pl. olasz, galego)
szövegeket, és már korábban, 1917 novemberében is megjelent egy kétnyelv" portugál-francia - szám (a 25.). Azonban az Atlântida központi gondolatát jelent! luzo-brazil testvériség eszméje programszer"en csak 1919-re szélesedik latinná. Ami ugyanakkor korántsem jelent valódi össz-neolatin merítést, inkább f!leg csak a francia kultúra irányába történ! nyitás. Franciaország  Brazília - Portugália, a legszorosabb szeretet köti össze !ket, a közös aspirációk és a közös lelki alkat  mindaz, amit az Atlântida közrem"köd!i kezdett!l fogva képviselnek.2 
szögezi le a szerkeszt!ségi üzenet, és a portugál nyelven alkotó szerz!k mellett
beharangozza a jöv!ben rendszeresen  havonta, háromhavonta  jelentkez!
franciákat: Camille Mauclair, Édmond Jaloux, Maurice Barrès és Gaston Riou
írásait ígéri társadalmi és esztétikai kérdésekr!l; Philéas Lebesgue rovatát a
portugál és a brazil kultúra franciaországi fogadtatásáról; Francis de
Miomandre beszámolóit a modern francia irodalomról.
1 A folyóirat alapításának körülményeir!l, intellektuális programjáról, szellemi környezetér!l
ld. SZILÁGYI Ágnes Judit: A luzo-brazil közeledést!l a konföderáció tervéig: Revista Atlântida (#9#5#920), IN: BERTA Tibor et al. (szerk.): Az identitás régi és új koordinátái  Tanulmányok Anderle Ádám
65. születésnapjára, Palatinus, Szeged-Budapest, 2008. 115-121.
2 França-Brasil-Portugal, amando-se na mais estreita comunhão de aspirações e de interêsses espirituais  eis
toda a ambição dos que trabalham na Atlantida. Aos nossos leitores, Atlântida No. 37. 1919. április, 3.
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A virtuális Atlantiszt alapítása óta jórészt régi vágású, de profi irodalmárok
népesítik be, többségükben a portugál és brazil akadémizmus mainstream figurái. Az általuk közzétett irodalmi anyagot els!sorban a neoromantika és a
múltba vágyódó saudosismo hatja át, a portugál nacionalizmus (lusitanismo), a
tradíciók tisztelete, valamint a dekadenciát elutasító vitalizmus.3 A folyóiratot
lapozgatva a közölt képz!m"vészeti mellékletek konzervativizmusa is szembet"n!. Az Atlântida által megjelenített esztétikai értékskáláról szinte teljesen hiányoznak a modernisták, és ez nem csak m"vészetelméleti, hanem világnézeti
elkülönülést is takar.4
Az Atlântida  legalább is öndefiníciója szerint - aberta a todos, azaz mindenki számára nyitott kívánt lenni. Ha ez esztétikai értelemben nem is sikerült
maradéktalanul, a szerkeszt!ségben megvolt a törekvés arra, hogy ideológiai,
politikai téren szélesre tárja a kapukat. Így nem meglep!, ha a reménybeli szerz!k felsorolásakor egymás mellé került Edmond Gaston Riou, a radikális szocialista, az Európa-gondolat kezdeményez!je és Maurice Barrès, a francia katolikus neo-nacionalizmus ifjúság által bálványozott vezéralakja,5 akit Ady A maradiság hitvallása cím" 1907-es cikkében így jellemez: Soha még Akadémia bátrabban, harciasabban és szellemesebben nem üzente meg a világnak, hogy ! igenis konzervatív, mint a francia Akadémia üzente meg ismét. S ami pikáns, furcsa, majdnem kacagtató: a maradiságnak ékes dicséretét egy fiatal férfiú mondotta el, éppen a negyven
francia halhatatlan közül. Maurice Barrès tudniillik, aki egyike a legnagyobb él! francia
stilisztáknak s akinek irodalmi m"ködése úgyszólván: esztétikai törvénykönyvekbe becikkelyezett nihilizmus.
S ugyanez a Barrès mondta el most Richelieu óta a francia
Akadémiában a legkérked!bben maradi beszédet. Szinte kedvünk volna azt mondani,
hogy nagyszer"en konzervatívok is csak - a forradalmárok tudnak lenni.
Látszik,
hogy társadalmi, politikai programot akart adni s csak félig irodalmit.6 Társadalmi,
politikai programot adni, s csak félig irodalmit  akár az Atlântida mottója is
lehetne, hiszen a folyóiratban  melyet éppen ez a vonása tesz érdekessé történészek számára is  a m"vészeti kérdések mellett mindig nagy hangsúlyt kapott a politikai-ideológiai tematika. Tény azonban, hogy a szerkeszt!ség ígérete ellenére végül sem Gaston Riou, sem Maurice Barrès nem közölt írást a lapban, viszont a másik négy említett irodalmár, illetve még vagy egy tucat más
francia szerz! szövegei valóban kétnyelv"vé tették a további számokat.
A szerkeszt!ségi üzenetben soroltak közül, ha nem is voltak mind a Francia
Akadémia tagjai (Barrès-n kívül Jaloux lett az 1936-ban), jól illeszkedtek a folyóirat alapkarakteréhez, igényes, ám a legújabb törekvéseket mell!z!, akadémikus ízlésvilágához. Ráadásul ismerte !ket a portugál és brazil m"velt közön3 A folyóirat szerz!inek számbavételét, irányzatok szerinti besorolását ld. Cecília Dias de
Carvalho Henriques da CONCEIÇÃO: A revista Atlântida: documento socio-cultural e literário de uma
época: um abraço mental entre Portugal e Brasil. MA dolgozat, Universidade Nova, Lisboa, 1997.
4 Az Atlântida és a modernisták viszonyáról b!vebben ld. SZILÁGYI: 117-119.
5 A kifejezést VADÁSZ Sándor használja A Dreyfus-ügy és a francia sajtó cím" cikkében Múltunk
2006. 1. sz. 85.
6 Ady Endre összes prózai m"ve CD-ROM, Arcanum Adatbázis Kft. Budapest, 1999. 9. kötet, 66. szöveg.
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ség. Camille Mauclair az impresszionisták monográfusa, nemcsak szigorú m"kritikus, aki 1905-ben a Le Figaro hasábjain er!sen bírálta a Vadak tárlatát, de
! volt a szimbolista drámaelmélet nagy alakja is, ilyen értelemben a klasszikus
modernség képvisel!je, tekintve, hogy színháza, az 1893-ban alapított párizsi
Théâtre de lOeuvre az Atlânidával való együttm"ködés idején már majd húsz
évvel túl volt igazán izgalmas, botrányos, nagy korszakán.7 1911-ben itt mutatták be Graça Aranha Malazarte cím" drámáját, ez alkalommal a néz!tér  João
do Rio tudósítása szerint - úgy tele volt brazilokkal, mintha csak a Rio de
Janeiró-i nagyszínházban lettek volna.8
Edmond Jaloux, a francia kritika egyik legjelent!sebb képvisel!je szintén a
nagyszer"en konzervatívok közé tartozott. Bizonyos értelemben ! is a múlt embere volt már 1919-ben. Szépirodalmi díját, a n!i zs"ri által odaítélt Feminadíjat 1909-ben kapta Le reste est silence cím" regényéért. Gyergyai Albert, aki az
akadémisták között emlegeti, egy 1930-as kritikájában így ír róla: Mint a mai
emberben, aki szívesen kett!zi meg énjét, mint a legtöbb íróban, aki nem találja meg
legigazibb m"faját: két lélek lakik Jalouxban, húsz és egynéhány regénynek s pár kötet
tanulmánynak szerz!jében. Az egyik, az ismertebb, ha tán nem is a jelent!sebb, az a
derék kritikus, aki, bizonnyal jobb fórum híján, évek óta s minden áldott héten, a
Nouvelles Littérairesben ad számot az új francia irodalom eredeti és fordított termékeir!l. Hogy itt, e kétes légkörben is meg tudta !rizni függetlenségét; hogy francia létére
bámulatosan fogékony az angol, a skandináv és a német remekm"vek iránt; s hogy
!szintén élvezi a legújabb irányoknak és könyveknek szépségeit, holott mind kora, mind
ízlése inkább eltávolítaná t!lük: mindez megannyi tanubizonyság jelleme és talentuma
mellett. Az ily csiszolt és hajlékony elme a franciáknál is ritkaság;9 Gyergyai éppen
arra az ízlés- és érdekl!désbeli nyitottságra figyel itt fel, ami a kritikust a portugál nyelv" kultúra befogadására is fogékonnyá tette, valamint az Atlânidával
való együttm"ködésre indította.
Edmond Jaloux m"vészeti köréhez még az 1890-es években kapcsolódott
Francis de Miomandre, akit Camille Mauclair is jól ismert és 1900-tól titkáraként
alkalmazott. Miomandre költ!nek indult, 1904-ben jelent meg els! verseskötete,
majd igen termékeny prózaíró vált bel!le, 1908-tól évente egy, néha két új regénynyel is olvasói elé lépett, emellett kritikusként, esszéistaként, fordítóként is publikált. Els! regényével, az Écrit sur leau cím"vel - általános felt"nést keltve - 1908ban Goncourt-díjat nyert. Tekintélyes fordítói életm"ve f!leg a spanyol és latinamerikai irodalom iránti érdekl!désr!l tanúskodik (1918-tól többek között
Gongora, Unamuno, Calderon, Asturias és a brazil Machado de Assis m"veit tol7 Ennek a korszaknak szentelte a Musée dOrsay 2005-ös kiállítását Le Théâtre de l'uvre (#893#900) naissance du théâtre moderne címmel. A szimbolista drámák el!adására specializálódott színház legbotrányosabb bemutatóján, 1896. december 10-én Alfred Jarray Übü királyát vitték színre.
Vö. SZÉKELY György (f!szerkeszt!): Magyar színháztörténet II. #873-#920, Magyar Könyvklub 
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Budapest, 2001. 470.
8 João do RIO írása eredetileg az O Comércio de S. Paulo cím" lapban jelent meg,
http://www.edusp.com.br/cadleitura/cadleitura_0907_4.asp (letöltés 2010. január 6.)
9 GYERGYAI Albert Jaloux A jégmadár cím" regényér!l, Nyugat 1930. 6.sz. Irodalmi Figyel!
rovat.
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mácsolta). Nemcsak az Atlânida közrem"köd!jeként, hanem kés!bb is elkötelezett
híve maradt a két régió kulturális közeledésének. Az Hommes et Mondes hasábjain
Lettres ibériques címmel vezetett rovatot 1946 és 1956 között.10
Philéas Lebesgue a régi századforduló francia irodalmi életének különös figurája, autodidakta, paraszt-költ!, aki a földm"ves életformát szellemi tevékenysége és
szerteágazó, nemzetközi irodalmi levelezése mellett sem adta fel. Szimbolista költ!ként indult, majd szinte minden m"fajban alkotott, és fordított is, mint húsznál
több nyelv kiváló ismer!je (köztük a nagy európai nyelvek mellett a breton, a lett,
az újgörög vagy a délszláv nyelvek), ugyanakkor a francophonie lelkes híve volt.
Háromszor is járt Portugáliában, és az Atlântida francia közrem"köd!i közül ! állt
a legszorosabb kapcsolatban a luzitán kultúrával, legkülönböz!bb területeit ismertetve évtizedeken keresztül közölt írásokat a Mercure de France hasábjain.11 Azon
kevesek közé tartozott, akik kezdett!l fogva nagyra értékelték Fernando Pessoa
m"vészetét. Az Atlânida egyébként indulása pillanatától szemlézte a Portugália és
Franciaország kultúrkapcsolatairól szóló híreket, melyek szinte kivétel nélkül öszszefüggésbe hozhatók voltak Philéas Lebesgue vagy Jean Finot tevékenységével.12
Érdekes megjegyezni, hogy kés!bb Lebesgue is létrehozta a maga Atlantiszát. Barátjával, Paul le Courral 1926-ban alapította meg a kelta tradíció, az ezotéria és a
vallástörténet máig m"köd! tudományos egyesületét, majd annak folyóiratát, az
Atlantis-t.13 Ennek 60. száma szintén portugál ügyekkel foglalkozott, Portugal, Acores, Atlantide címmel.
Ez a luzofil lelkesedés14 persze nem általános, inkább különleges jelenség a
korabeli francia szellemi életben. A francia és a portugál nyelv" kultúra egymás iránti érdekl!dése sosem volt kiegyensúlyozott. Tekintve, hogy a portugálokat, brazilokat, akik egymás értékeit a gyarmat függetlenné válását (1822)
követ! majd száz évben gyakran észre sem vették, mindig is elementáris er!vel
vonzotta minden, ami francia, bár cserébe túl sok figyelmet sosem várhattak.
Ez a fajta szellemi alárendeltség az Atlânida lapjain is többször regisztrált, ám
leggyakrabban frankofil alázattal kezelt jelenség: rokonságunk Franciaországgal
 civilizációnk szellemi szül!anyjával  mind szorosabbá válik15  írta 1916-ban a
10
Életrajzát ld. Eric DUSSERT 2007-es tanulmánya: Francis de Miomandre,
www.lektiecriture.com/blogs/alamblog/index.php/post/2007/02/13/276-requiem-francis-demiomandre (letöltés 2009. december 20.)
11 Ezek gy"jteménye: Philéas LEBESGUE: Portugal no Mercure de France  Aspestos literários,
artísticos, sociais, de fins do séc. XIX a meados do sec. XX, tradução e coordenação de Madalena
Carretero Cruz e Liberto Cruz, Roma Editora, Lisboa, 2007.
12 Vö. CONCEIÇÃO: 119.
13 Société d'Etudes Atlantéennes (1926) és Revue Atlantis (1927) vö. http://www.atlantissite.com (letöltés 2010. január 3.)
14 Külön tanulmányt érdemel az Atlânida portugál, brazil és francia szerz!it összeköt! személyes
viszonyrendszer elemzése. Pl. Philéas Lebesgue és João de Barros levelezése, João de Rio és francia kollégáinak közös érdekl!dése a színház iránt. Vagy  tekintve a lap er!s köt!dését a politikai körökhöz - akár
Graça Aranha diplomáciai pályáját (1900-1920) vagy Edmond Jaloux hivatalnoki tevékenységét is érdemes
megvizsgálni, aki éppen ekkoriban, 1917 és 1923 között a francia külügyminisztérium tisztvisel!je volt.
15 as nossas afinidades cada vez maiores com a França  mãe espiritual da nossa civilização
 João de
BARROS Afonso Costa pénzügyminiszterrel készített interjúja, Atlântida No. 11. 1916. szeptember, 998.
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portugál szerkeszt!, João de Barros. Egyáltalán nem nehezményezte a kiegyensúlyozatlan viszonyt, és nemcsak a portugál, hanem a brazil kultúra esetében is
kiemelt szerepet tulajdonított a francia hatásnak: azután a természetes fejl!dési
szakasza után, melyben a brazil irodalom nemzeti törekvései mind intenzívebbé és világosabbá váltak, a nagy tengerentúli nép immáron a legapróbb európai, jobban mondva
francia irodalmi jelenségekre is rezonál és reagál, hiszen, ahogy arra Medeiros e Albuquerque jogosan hívja fel a figyelmet  Brazília Franciaországon keresztül kommunikál
Európa szellemi életével.16
Ráadásul Barros éppen a közös frankofíliát tartotta a luzo-brazil testvériség
egyik összetartó erejének, a latin szellem egyik megnyilvánulásának: Mert a
portugál m"vészet hatása Brazíliában valójában nullának mondható. A dolog érthet!
A Szépm"vészeti Iskolában, amit még maga VI. János alapított, az igazgató és a tanárok kezdett!l fogva franciák voltak. A tanulni vágyó brazil m"vészek pedig mindig is
Franciaország felé vették útjukat.
Ez a frankofilia azonban minket, brazilokat és portugálokat, közelebb is hozott egymáshoz. Er!sen hiszek abban, hogy ez mindenek el!tt egyfajta mélyreható latin érzés, tudat meglétére utal, mely, ha homályos és nehezen definiálható is, mégis intenzív, ez a mi
közös latin mivoltunk...17 Barros szerint ez a közös latin lelkület olyan er!s, hogy
felülkerekedik minden más hatáson:  a brazil társadalom nagyon kulturált és bizony latin, dacára a fajok sokféleségének, melyek ezen a termékeny és befogadó földön keverednek és összeolvadnak, ahol mindennél többre tartják az értelmet, szellemességet és a
m"vészetet 18 Mivel ezek a gondolatok a lap indulásától kezdve jelen voltak az
Atlânidában, alkotói köre és olvasói számára 1919-ben nem lehetett idegen a kulturális összetartozás alapján kib!vített, hármas, latin testvériség eszméje.
E fraternitásnak azonban egyéb indokai is vannak a korszakban. Az 1910ben köztársasággá vált Portugáliának ugyanis Brazília - ahol már 1889-ben véget ért a monarchia - egyrészt az a hatalmas ország, mely vér és lélek szerint testvér (o grande país, nosso irmão pelo sangue e pela alma), másrészt politikai sorstárs, ahogy Franciaország is az. Az elkötelezetten republikánus szellemiség"
16 
depois desta natural evolução das letras brasileiras, em que as aspirações nacionalis a cada passo se
intensificavam e esclareciam, eis que todos os pequenos movimentos literários da Europa, melhor direi, da
França  pois que é através da França, como tão justamente o fez notar Medeiros e Albuquerque que o Brasil
comunica com Europa intelectual  se reflectem e propagam na grande nação transatlântica. João de
BARROS 1914-es cikke A Mentalidade Brasileira Contemporânea, IN: U!.: Caminho da Atlântida  Uma
Campanha Luzo-Brazileira, Atlântida, Lisboa, 1918. 116.
17 Porque na verdade a influência da arte portuguesa no Brasil pode dizer-se nula. E o caso
explica-se
A Escola de Belas Artes, fundada é certo por D. João VI., começou logo por ter director e
professores franceses. Para França começaram logo a ir e vão sempre, os artistas brasileiros que querem
estudar.
Neste amor pela França, de resto, nos aproximamos nós também, Brasieliros e Portugueses. E creio bem
que ele significa acima de tudo, a existência de um profundo sentimento latino, duma consciência, talvez
obscura e mal definida, mas intensa, da nossa latinidade comum... João de BARROS: Aproximação
artística luso-brasileira, Atlântida 1918. február, 28. sz. 440.
18 
o meio social brasileiro é muito culto e que, bem latino pesar da confusão de raças que se misturam
e se amalgamam sôbre êsse solo fecundo e acolhedor ama acima de tudo a inteligência, o espírito e a arte.
BARROS: A Mentalidade 131.
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folyóiratban portugálok és brazilok újra és újra testvéri Köztársaságként (duas
Repúblicas fraternas, República irmã) emlegetik egymást, és a franciákra, mint politikai példaképükre tekintenek. Jayme Cortesão szerint: Tartozunk valamivel
Franciaországnak? Kétségtelenül. A szabadság és a demokrácia utóbbi el!retörésében,
ha nem is anyánk !, de Múzsánk, ahogy egyébként testvér módjára inspirál minden
más népet is. És ez éppen elég.19
A fiatal köztársaságok nagyon hasonló problémákkal küzdenek. A francia
inspiráció az új rendszer jogi alapjának, politikai keretének kidolgozásában, az
alkotmányozás folyamatában Portugália számára els!dleges, míg Brazíliában a
föderális szerkezet" Amerikai Egyesült Államok példája a meghatározó.
Ugyanakkor a mindennapok gyakorlati teend!ihez - sok egyéb mellett a
laicizációt övez! vitákban, a hadsereg reformot vagy a republikánus nevelés20
elveit tekintve  Franciaország mind a portugál, mind a brazil értelmiség számára állandó referenciát jelent. Bár egyik államban sem megy zökken! mentesen a köztársasági keretben való megújulás, a legmélyebb válságba mégis a
portugál állam kerül, kell! legitimációs bázis hiányában az I. Köztársaság
(1910-1926) voltaképpen teljes fennállása alatt puszta jogi keret marad és nem
képes a konszolidációra. Az Atlânida lapjain megjelen! szerz!k a válságtünetekre egyfajta analitikus nacionalizmussal21 válaszolnak, ami igen kellemesen ráf"zhet! a francia újnacionalizmus eszméire, ilyen módon bizonyos nemzetközi
jelleget és meger!sítést kap, a portugál-brazil-francia testvériség pedig, mely
1919-ben kib!víti a szellemi Atlantisz terét, a közös államforma és ideológiai
tartalom alapján is indokolhatónak, s!t hasznosnak t"nik.
Portugáliában az 1910-26-ig tartó id!szak a történelem további alakulását
tekintve lényegében kudarcba fulladt kísérlet a parlamentáris demokrácia megteremtésére. A rendkívül rossz gazdasági helyzet, az államháztartás zilált állapota, az illegális módon, gyakran a nagyvárosok utcáin egymásnak feszül! politikai er!k kilátástalan bels! instabilitást idéznek el!. A nemzetközi porondon
pedig a félelem irányítja a portugál állam lépéseit, félelem pozícióinak további
gyöngülését!l, összefüggésben az ország még meglév! gyarmataihoz való görcsös ragaszkodással, ami egyébként az 1970-es évek közepéig f! motivációja
marad a lisszaboni külpolitikának.22 A gyarmatbirodalmi status quo az Atlânida
nacionalistáinál is újra meg újra visszatér! kérdés. Két dönt! érvcsoport szól a
fenntartása mellett. Egyrészt az anyaország gazdasági érdekei: Nincs Portugáliában olyan ember, aki ne érezné, hogy hazánk prosperitása milyen szoros kapcsolatban
19 Devemos alguma cousa à França? É certo. Nas últimas conquistas da liberdade e da democracia ela
foi, não a nossa mãe, mas a nossa Musa, como, alias, a inspiradora fraternal de todos os povos. E basta: é já
muito. Jaime CORTESÃO: Afirmações da consciência nacional, Atlânida No.13. 1916. november, 65.
20 Az Atlânida nagy teret szentelt a témának, nyilván João de Barros személyes érdekl!dése
folytán is, aki jelent!s pedagógiai gondolkodó, a köztársasági szellem" portugál oktatás megteremtésének egyik vezet! személyisége volt. Az 1909-es francia oktatási programról ld. VADÁSZ: 73-74.
21 Értelmezését ld. SZILÁGYI (2008): 119.
22 B!vebben ld. SZILÁGYI Ágnes Judit: Alkotmány, hatalomlegitimáció, nemzetépítés Salazar és
Vargas Új Államában IN: U!.: Metszéspontok  Tanulmányok a portugál és a brazil történelemr!l, SZTE
Történettudományi Doktori Iskola, Szeged, 2009. 21-37.
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áll tengerentúli gyarmatainkkal
melyek [annak idején] az eposzi dics!ség és a szinte
határtalan gazdagság korszakát biztosították.  olvasható 1917-ben az
Atlânidában.23 (Ebben a viszonyrendszerben természetesen Brazília is szerepet
kap, immáron nem gyarmatként, hanem a testvéri egyenrangúság alapján, valamint a brazíliai portugál kolónia gazdasági befolyására által.)
A másik érvrendszer szintén a hajdani dics! múltból táplálkozik, a portugálok tengerentúli el!jogait a kolonizáció heroikus, civilizatórikus eredményeire
alapozza. Ebben az összefüggésben Brazília is lényegében a portugál alkotóer!
m"ve, a portugál nemzet h!si múltja a két ország közös öröksége. 24
A gyarmatosító vállalkozások jellemzése pedig újabb alkalmat kínál a latin egység hangsúlyozására: Gyarmatpolitikánkban évszázadokon keresztül vezérelv volt az
adminisztráció szigorú központosítása, ahogy ezt a szisztémát követte a többi latin nép is;25
1919-ben, az els! világháború lezárása és a béketárgyalások id!szakában, az
Atlânida köre  mely egyébként végig a háborús részvétel pártján állt  még egy
fontos indokot sorakoztat föl a lap programjának módosulása mellett: a gy!ztesek közös büszkeségét. A három latin nemzet a háborúban azonos szövetségi
rendszerhez tartozott, és közösen vitte gy!zelemre a germán új-barbársággal
(novos bárbaros) szemben a latin (vagy mediterrán) szellemet (génio latino).26 Ezt
a büszkeséget az sem zavarhatta meg, hogy Portugália világháborús részvétele
inkább fiaskó volt, mint diadalmenet. Ezt az országot  ahogy korábban már
megjegyeztük - az I. világháborúba lényegében a félelem hajtja bele, ez mozgatja döntési helyzetben lév! politikusai jórészét. Egyrészt az új rendszer sok híve
úgy érzi, hogy a reménybeli háborús dics!ség nemcsak az impérium határait
stabilizálhatja, hanem belpolitika terén is meger!sítheti az ingatag I. Köztársaságot. Másrészt 1914 augusztusában a németek megtámadják a portugálokat az
afrikai hadszíntéren, akik ett!l kezdve az angolai és mozambiki frontokon harcolnak ellenük gyarmataik védelmében, közben riadtan tapasztalják, hogy a
rettegett szomszéd, Spanyolország (nem véletlenül marad ki a szellemi Atlantiszon gyülekez! testvér nemzetek közül) egyre szorosabbra f"zi a szálakat régi,
nélkülözhetetlen szövetségesükkel, Angliával. Lisszabon kénytelen semlegességét feladva az antant oldalán katonákat küldeni az európai frontra is, ha nem
akarja, hogy tovább gyengüljenek pozíciói. Tehát Portugália feladja korábbi
veszélyes semlegességét.27 Ekkor kerül sor az els! mozgósításra. A közvéle23 Não há em Portugal quem não sinta que a prosperidade da nossa terra está íntimamente ligada à das
nossas colónias, o ultramar, que nos permitiu uma época de epopeias gloriosas e de riquezas quási sem conto,
A. Freire de ANDRADE: O Domínio Colonial Português, Atlânida No. 25. 1917. november 124.
24 Ebben a szellemben fognat pl. C. Malheiro DIAS: O Património Histórico do Brasil, Atlânida
No. 38. 1919. 185-195. vagy João de BARROS: A Aproximação Luso-Brasileira e a Paz de Versailles IN:
U!.: Presença do Brasil, Edições dois mundos, Lisboa, 1946. 92.
25 Durante séculos foi a nossa política colonial guiada no sentido duma apertada centralização
administrativa, sistema êsse em que fomos acompanhados por todos os povos latinos; ANDRADE: 123.
26 Ld. például Graça ARANHA antik párhuzamokra épül! tanulmányát: Catástrofe ou evolução,
Atlânida No. 38. 1919. 132-138.
27 A. H. de OLIVEIRA MARQUES kifejezését kölcsönözzük: The Portuguese #920s; A general
survey , Revista de História Económica e Social 1978. január-június, 1. sz. 87-103.
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mény számára a szuverenitás, a birodalmi határok közvetlen védelme evidencia, az afrikai harcok szükségességét tehát senki sem vitatja. Az ország területét!l távol, indirekt módon védekezni, bekapcsolódni az európai háborúba, ez
azonban olyan kérdés, mely er!sen megosztja a portugál társadalmat. Harcoljunk-e vagy ne, és ha igen, kinek az oldalán? Végül 1917 januárjában az angolok unszolására megegyezés születik arról, hogy portugál csapatokat vetnek be
brit m"veleti területen Európában is. Ezek a csapatok azonban nem sok dics!séget szereztek hazájuknak. A lövészárkokban töltött hosszú, demoralizáló hetek után 1918. április 9-én megsemmisít! vereséget szenvedtek a németekt!l a
belga fronton, a La Lys-i csatában.28
Az I. világháború fordulatai Brazília területét nem fenyegették olyan közvetlen módon, mint Portugáliáét, ezért 1917 áprilisáig a riói kormány a teljes
semlegesség álláspontjára helyezkedett. Óvatosságra intette az országban él!
nagyszámú és óhazájához er!s patriotizmussal köt!d! német bevándorlók kényes helyzete is. Így az els! években inkább haszonélvez!je volt a háborús
helyzetnek a nyersanyagok (kaucsuk) és élelmiszerek (kávé, kakaó, cukor) világpiaci konjunktúrája révén. Azonban 1917. április 11-én, néhány nappal azután, hogy a francia partok közelében német tengeralattjáró-támadás érte a Le
Havre felé tartó Paraná nev" brazil kereskedelmi g!zöst, Rio de Janeiro megszakította a gazdasági és diplomáciai kapcsolatokat Berlinnel. Majd mivel a
német tengerészet támadásai folytatódtak, a brazil kiköt!kben a hatóságok
német, osztrák-magyar és török hajókat foglaltak le. Végül a casus beli a spanyol
partoknál megtorpedózott Macau nev" hajó esete lett. A kongresszus október
26-án döntött a központi hatalmaknak szóló hadüzenetr!l. Az antanttal való
tev!leges együttm"ködés azonban nem vált jelent!s mérték"vé,29 mivel a szerepvállalás kérdése a hadüzenet bejelentését követ!en er!sen megosztotta
mind a szélesebb brazil közvéleményt, mind a politikai élet szemben álló csoportjait.30 Bár Venceslau Brás elnök a kongresszusi határozat indoklásakor egyértelm"vé tette, hogy a külpolitikai döntés els!dleges motivációja az amerikai
kontinentális szolidaritás és testvériség eszméjére, az Atlânida nem gy!zte ünnepelni a brazil hadüzenetet, mint a latin sorsközösség csodálatos megnyilvánulását.  minden latin országnak, minden szövetségesnek szeretnie, csodálnia és
ünnepelnie kell Brazíliát  írja João de Barros 1917 októberében  mivel belépett a
háborúba. Tev!legesen is kimutatta, hogy tudatában van hivatásának, mindörökre kö28 Portugália I. világháborús részvételér!l b!vebben ld. pl. Nuno Severino TEIXEIRA: Portugal
na Grande Guerra #9#4-#9#8: as razões da entrada e os problemas da conduta, IN: U!.: (coord.):
Portugal e a Guerra. História das intervenções militares portuguesas nos grandes conflitos mundiais séculos
XIX e XX. Edições Colibri, Lisboa, 1998. 58-61.
29 1918-tól egy brazil egészségügyi csoport m"ködött a francia hadseregben és néhány
pilóta harcolt az angol légier! kötelékében; valamint felszereltek egy 8 hajóból és 1.500 f!s
legénységb!l álló tengerészeti különítményt is, mely azonban csak a háború legvégén, 1918
augusztusában jutott el a Földközi-tengeren Gibraltár-Dakar térségébe, ahol végül bevetésre került.
30 Hélio SILVA - Maria Cecília Ribas CARNEIRO: O Brasil e a #ª Grande Guerra, Editora Três,
São Paulo, 1998.
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zösséget vállal a testvéri civilizációk sorsával, azokéval, akikkel azonos az érzékenysége,
azokéval a régi és örök társakéval, akikkel közös lelki örökséget hordoz.31
Elmondhatjuk, hogy az Atlântida szerkeszt!i és szerz!i ambiciózus programjukhoz kulturális, történelmi, ideológiai és aktuálpolitikai indokokat egyaránt találtak. A folyóirat kétnyelv"vé tétele egyfel!l azzal az el!nnyel járt,
hogy olvasói els! kézb!l kaphattak információt a francia újdonságokról (lévén,
hogy m"velt körökben a francia volt a legelterjedtebb idegen nyelv). Másfel!l
valószín", hogy egy Európában viszonylag elszigetelt kultúrkör, a portugál és
egy europanizálódni vágyó, dél-amerikai kultúra, a brazil jeles képvisel!inek
megmutatkozási vágya is szerepet játszott a lap új szellemi arculatának megteremtésekor. Nem volt könny" ez a feladat, bár nem is volt el!zmények32 nélkül
való, hiszen az 1870-es nagy író-nemzedék gondolatát elevenítette fel: kimozdítani a két portugál nyelv" nemzetet korábbi elszigeteltségb!l mind kulturális,
mind politikai téren, s a latin testvériség eszméjéhez kapcsolva, els!sorban latin értékeiket megmutatva ismerté tenni !ket egymás és a m"velt európai közönség el!tt.

31 
todos os países latinos, todos os países aliados devem amar, admirar e festejar o Brasil pela sua
entrada na guerra. Ele mostrou, com efeito, que tinha a consciência do seu destino, para todo o sempre
irmanado ao destino dos seus irmãos em civilização, dos seus iguais em sensibilidade, dos seus velhos e
eternos companheiros de herança espiritual. João de BARROS: O Brasil e a guerra, Atlânida No. 25.
1917 november 158.
32 Vö. Ferreira de BRITO: Projecções europeias de Antero de Quental, Revista Colóquio/Letras, No.
123/124., 1992. január, 223-233. és Beatriz BERRINI: Brasil e Portugal: A Geração de 70, Porto, Campo
das Letras, 2003.
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Tóth Péter András

Az amerikai felkészülési mozgalom vázlatos története (1914–1917)

A

mikor 1914. július 28-án az OsztrákMagyar Monarchia Szerbiának
küldött hadüzenetével kitört az els! világháború, az Egyesült Államok huszonnyolcadik elnöke, Thomas Woodrow Wilson a várakozásoknak és az amerikai tradíciónak megfelel!en szigorú semlegességre szólította fel az amerikaiakat. A háború kezdetén úgy t"nt, hogy az els! csaták,
(Marne, Ypres, stb.) korábban elképzelhetetlen mérték" veszteségei valóban
kell! elrettent! er!vel bírnak. Néhány hónappal a háború kitörése után azonban már megjelentek a hadsereg fejletlenségét bíráló hangok, majd a Lusitania
1915. május 7-i elsüllyesztését követ!en tovább er!södtek. Mivel az Egyesült
Államok haditengerészete er!s volt, hadserege viszont gyenge, így az utóbbi
fejlesztése nélkül még abban az esetben sem lehetett volna az antanthatalmaknak segítséget nyújtani az európai hadszíntereken, ha megvan arra a többségi
politikai akarat. Éppen ezért nagyjából 1915 elejét!l kezdve egyre összehangoltabban szorgalmazták a szárazföldi hader!, majd a légier! er!sítését. Tanulmányunkban a felkészülési mozgalom (Preparedness Movement) oszlopos tagjait, valamint legfontosabb kiadványait kívánjuk bemutatni. A békepárti, valamint az izolacionista politikusok, s programjaik részletesebb elemzése szétfeszítené e tanulmány kereteit, ezért !ket csak ott tárgyaljuk, ahol az események
megértése szempontjából feltétlenül szükséges.
A Függetlenségi háború lezárulta után az Egyesült Államokban nem tartottak fenn békeid!ben nagy létszámú szárazföldi hader!t. A 18. és a 19. század
fordulóján az amerikai hadsereg csak néhány ezer f!t tett ki, s ez csak az 1812t!l 1814-ig tartó, Nagy Britanniával vívott háború idejére változott. A reguláris
hadsereg mellé az egyes tagállamok önkénteseket küldtek (milíciák), noha
számuk és képzettségük is elégtelen volt. A szárazföldi er!k gyenge szereplése
ellenére a kés!bbiekben is ez határozta meg az amerikai katonapolitikát; békeid!ben a hadsereg nagy részét leszerelték, majd veszély esetén újra feltöltötték.
Az Egyesült Államokban egészen a 20. század elejéig nem volt vezérkar sem,
mivel attól tartottak, hogy államcsínykísérletek kiindulópontja lehet. 1 Az alkotmány kimondta, hogy a fegyveres er!knek polgári irányítás alatt kell állniuk. A f!parancsnok az elnök volt, majd a rangsorban ismét egy civil következett a hadügyminiszter személyében.2
A polgárháború 1865-ös befejezésével az Egyesült Államokban ismét nem
volt szükség nagy létszámú hadseregre. A nyugati irányú terjeszkedés és a velejáró indián háborúk idején legfeljebb néhány tízezer katona harcolt, és ez az
1898-ban vívott spanyolamerikai háború idejére sem változott. Ez azonban
nem jelentette azt, hogy a tengerentúlon semmi figyelmet nem kapott ez a had1
2

DORR, Robert F.: Kézikönyv az Egyesült Államok hadseregér!l. Gold Book, Budapest, 2003. 61.
Uo. 62.
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er!nem. Emory Upton tábornok volt az, aki következetesen szorgalmazta fejlesztését. Upton több alkalommal is beutazta a világot, s a nagyhatalmak hadseregeit tanulmányozta. A német hadsereget tartotta a legtöbbre, s ezt az észrevételét otthon is közölte. Nem aratott nagy sikert, különösen, miután kijelentette,
hogy a hatékonysághoz a sorkatonai szolgálat bevezetése is szükséges.3 A másik
nagy hatású stratéga, Alfred Thayer Mahan viszont a haditengerészet fejlesztése
mellett szállt síkra. Abból indult ki, hogy az ellenséget még a tengeren kell megsemmisíteni, így garantálható az Egyesült Államok biztonsága.4 A politikai elit
végül szinte egyhangúlag Mahan koncepciója mögött sorakozott fel, míg Upton
gondolatai inkább a felkészülési mozgalom tagjainak és szimpatizánsainak körében voltak népszer"ek. Nagyrészt erre vezethet! vissza, hogy 1914 nyarán az
amerikai hadsereg legénységi állománya még a százezret sem érte el, s a hadba
lépés idejére is csak 127.500 f!t tett ki.5 1901-t!l 1909-ig Theodore Roosevelt volt
az Egyesült Államok elnöke. Jóllehet ! is Mahan híve volt, els! hadügyminisztere Elihu Root irányítása alatt mélyreható változások történtek a hadseregben is.
1903-ban megalakult az egységes vezérkar, noha az els! igazán hatékony vezérkari f!nök Leonard Wood tábornok volt, aki 1910-t!l 1914-ig töltötte be a tisztséget. # dolgozta ki a gyors kiképzési módszereket, amelyeknek kés!bb nagy
hasznát vette az amerikai hader!. Root másik nagy jelent!ség" reformja a tagállamok milíciáit érintette, bel!lük alakult ki a Nemzeti Gárda, amely ugyanolyan
színvonalú kiképzést kapott, mint az állandó hadsereg.6
Az alapelvek és a gyökerek
A mozgalom nagyon heterogén jelleg" volt. Vezéregyéniségei között akadt aktív politikus, volt elnök, korábbi vezérkari f!nök, katonai attasé, történész, hadtörténész, míg végül Wilson elnök tanácsadói és a kormány tagjai között is meg
lehetett találni a támogatóit. Szinte mindegyikük  kivéve az elnök munkatársait  cikkek, el!adások sorozatában, vagy önálló kötetben igyekezett bizonyítani igazát. A felkészülés végül a korabeli amerikai közélet és politikai színtér
egyik legnagyobb vitatémája lett, s szinte nem is volt olyan politikus, vagy
közszerepl!, aki ne foglalt volna mellette, vagy ellene állást.
A mozgalom legfontosabb érve az volt, hogy az Egyesült Államoknak
gyenge, vagy szervezetlen ellenfelekkel kellett szembenéznie addigi történelme
során. Azt, hogy valamennyi ellenségeskedés amerikai gy!zelemmel zárult,
3 UPTON, Emory: The Military Policy of the United States. Government Printing Office, Washington, 1904. UPTON, Emory: The Armies of Asia and Europe. Official Reports on the Armies of Japan,
China, India, Persia, Italy, Russia, Austria, Germany, France and England. D. Appleton and Co.
New York, 1878.
4 MAHAN, Alfred Thayer: The Interest of America in Sea Power, Present and Future. Little Brown
and Co. Boston, 1917. MAHAN, Alfred Thayer: Retrospect, Prospect. Studies in International
Relations Naval and Political. Little Brown and Co. Boston, 1902.
5 WEIGLEY, Russel F.: History of the United States Army. Enlarged Edition. Indiana University
Press, Bloomington, 1984. 357.
6 DORR: 140.
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véletlenek sorozatával, és szerencsével magyarázták. A nagyobb csaták amerikai szempontból sikeres kimenetele pedig meglátásuk szerint csupán az önkéntesek önfeláldozásának volt köszönhet!. Ezzel hozták összefüggésbe azt, hogy
indokolatlanul nagy vérveszteséggel jártak, s hogy ezek kivétel nélkül elkerülhet!ek lettek volna egy nagyobb állandó hadsereg megléte esetén. A századfordulóra azonban a haditechnikai fejl!dés és a modern európai tömeghadseregek megsokszorozták az Egyesült Államok lemaradását, ami nagy veszélyt
jelentett. Az I. világháború korára annyival toldották meg programjukat, hogy
már megjelent az Egyesült Államokban partraszálló ellenség rémképe is. Azt
hangoztatták ugyanis, hogy egy közepes létszámú hader!vel rendelkez! ország akár sikeres hadjáratot is vezethet Észak-Amerikában, ezért kizárólag védelmi célok miatt van szükség egy jóval nagyobb hadseregre. Ebb!l következett, hogy sok esetben kiemelték: programjuk békés célokat szolgál, s !k maguk is pacifisták.7 Gyakran hivatkoztak az Egyesült Államok nagyobb hatású
elnökeire, els!sorban George Washingtonra és Thomas Jeffersonra. Meglátásuk
szerint annak ellenére, hogy az amerikai tradíciónak megfelel!en kis létszámú
hadsereget tartottak fenn, soha nem kockáztatták az Egyesült Államok biztonságát. Pártszimpátiát tekintve egyértelm"en a republikánusok közül kerültek
ki a mozgalom oszlopos tagjai, mivel a demokrata párt dönt! többsége Wilson
mögött sorakozott fel.
Jóllehet munkásságuk 19141915 fordulójától volt a legismertebb, a mozgalom prominensei már korábban is szoros kapcsolatban álltak egymással. Wood
volt Theodore Roosevelt közvetlen felettese a spanyolamerikai háborúban.
Vezérkari f!nöksége idején (19101914) maga köré gy"jtötte a hadseregfejlesztés számos hívét, a katonáskodni vágyók számára pedig nyári kiképz!táborokat alapított. 1913 nyarától kezdve két táborban mintegy 200 fiatal tapasztalhatta meg a katonaéletet, öt héten át. 1915-ben  immár nyugállományban  a
New York állambeli Plattsburgban ismét kiképz!tábort nyitott, amelyet továbbiak követtek. 1916 nyarán már 12 táborban 16.000 fegyverforgatás iránt érdekl!d! fiatal gyakorlatozott, vagy a tábornok lelkesít! beszédeit hallgatta.8 Wood
így nagy népszer"ségre tett szert, kés!bb több felkészüléspárti könyvben is !
írta az el!szót. 1917-ben a legtöbben arra számítottak, hogy ! vezetheti majd az
Európába küldött expedíciós hader!t.
Noha a célkit"zések nagyjából egységesek voltak, a stílust tekintve szinte a
kezdetekt!l megfigyelhet! volt egyfajta kett!sség. A politikusok (Theodore
Roosevelt, Henry Cabot Lodge) alkották a kevésbé kompromisszumképes
szárnyat, míg a katonák és a történészek tárgyilagosabban bírálták az elnököt
7 Leonard Wood egyik könyvének el!szavában a következ!ket olvashatjuk: Noha Wood tábornok katona, ! mégis a béke embere. Gy#löli a militarizmust, de hisz az elfogadható felkészülésben. Természetes, hogy irtózik a feladattól, hogy elkötelezett, de képzetlen fiatalokat vezessen el!re, akiket aztán lekaszabolnak az ellenség képzett és tapasztalt katonái. In: WOOD, Leonard: The Military Obligation of Citizenship.
Princeton University Press, Princeton, 1915. Introduction: IV. WOOD (1915).
8 COFFMAN, Edward M.: The War to End All Wars. The American Military Experience in the World
War I. Oxford University Press, New York, 1968. 15.
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és általában a demokrata pártot. Meg kell említeni, hogy valamennyien
összfegyvernemi fejlesztésekben gondolkodtak, tehát a gyenge szárazföldi
hader! és a légier! mellett a haditengerészet további er!sítését  ezen belül a
csatahajók és a tengeralattjárók számának növelését is  is kívánatosnak tartották. A f! célpont Wilson elnök és William Jennings Bryan külügyminiszter volt.
Roosevelt nem válogatott a jelz!kben, amikor Wilson és Bryan külpolitikáját bírálta. Tehette ezt azért is, mert mint fogalmazott: hála az Égnek, többé nem kell figyelemmel lennem arra, hogy tetteim miként hatnak vissza a pártra.9 Samuel P.
Huntington azt írta Rooseveltr!l, hogy ! ment el a legtovább, ami a felkészülést
illeti.10 Bizonyos, hogy Roosevelt bírálta az elnököt a leghevesebben, majd 1917
májusától kezdve önkéntes hadosztály élén akart Franciaországban harcolni, de
nehéz lenne egyvalakit a többiek fölé helyezni. Célravezet!bb, ha a mozgalom
vezéregyéniségeit nevezzük meg. A volt elnök mellett Woodot és Henry Cabot
Lodge republikánus szenátort kell megemlíteni. Hármójuk közül csak Lodge volt
aktív politikus az I. világháború idején, emiatt kulcsszerepe volt.
A mozgalom érvkészlete
A mozgalom ismertségében az I. világháború kitörésének és elhúzódásának
meghatározó szerepe volt. Nagy segítség volt emellett, hogy a háború kitörése
után az Egyesült Államok egyik legismertebb és legnagyobb hatású stratégája,
Alfred Thayer Mahan is a fegyveres er!k korszer"sítése és b!vítése mellett foglalt állást. Már augusztus 4-én vitába szállt a New York Times egy nappal korábban íródott vezércikkével, amelyben a hader!fejlesztést a militarizmussal és
a háborús veszéllyel azonosították. Az admirális érdekes módon éppen Németországot hozta fel ellenpéldaként. Kiemelte, hogy jóllehet neve a fegyverkezés és a militarizmus szinonimája, mégis képes volt a békét fenntartani az elmúlt 43
évben. 11 (ti. 1871-t!l 1914-ig  T. P. A.)
Az Egyesült Államok hadba lépéséig tartó felkészülési vita nyitányának talán 1914. október 15-ét lehet tekinteni, amikor Augustus Peabody Gartner,
Massachusets-beli republikánus képvisel! szánalmasan gyengének és elavultnak min!sítette az Egyesült Államok védelmi képességeit. Kiemelte, hogy elkerülhetetlen a hadsereg újjászervezése, mivel csak így lehet komoly ellenállást
kifejteni egy esetleges invázió esetén.12 Azt nem részletezte, hogy ez milyen
irányból, vagy melyik országból jöhet. Az ezt követ! kongresszusi vitában többen is az óceánok adta természetes akadályt emelték ki. Henry Cabot Lodge
9 MORRISON, Elting E., BLUM, John Morton, CHANDLER, Alfred D., RICE, Sylvia (szerk.):
The Letters of Theodore Roosevelt. Vol. I-VIII. Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1954.
VIII. köt., 892.
10 HUNTINGTON, Samuel P.: A katona és az állam. Zrínyi, Budapest, 1998. 250.
11 PULESTON, W. D.: The Life and Work of Captain Alfred Thayer Mahan. U. S. N. New Haven,
Yale University Press, 1939. 338.
12 COOPER, John Milton, Jr.: The Vanity of Power. American Isolationism and the First World War
"9"4-"9"7. Westport (Conn.), Greenwood Publishing Co. 1969. 22.
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ellenvéleményének adott hangot, mivel nézete szerint az ipari forradalom
vívmányai után a tengerhajózás is nagymértékben fejl!dött, így az elszigetel!dés már nem jelentett komoly védelmet.13
Gartner elismerte, hogy az els! védelmi vonalnak a haditengerészetnek kell
lennie, ám rögtön feltette a kérdést: mi történne, ha valamely ellenség képes
lenne egy inváziós hader!t partra tenni? Meglátása szerint ebben az esetben a
gyenge és rosszul felszerelt hadsereg nem lett volna képes érdemi ellenállást
kifejteni.14 Világossá válik tehát, hogy a felkészülési mozgalomnak túl kellett
lépnie a mahani koncepción, amely a haditengerészet kulcsszerepét hangsúlyozta az Egyesült Államok védelmében. Gartner ezt követ!en lényegében
ugyanazt az érvrendszert alkalmazta. A három leger!sebb szárazföldi nagyhatalom (Németország, Franciaország, Oroszország) hadseregét, légierejét hasonlította össze az Egyesült Államok haderejével. A szárazföldi hadsereg létszámát és felszereltségét egyaránt bírálta. Kiemelte, hogy az ágyúk számát tekintve óriási a lemaradás Európához képest, ezt ráadásul megsokszorozta, hogy
nagyon kevés l!szer állt rendelkezésre.15 A repül!gépek esetében külön szégyennek tartotta, hogy mindössze két tucat volt a hadsereg és a haditengerészet kötelékében együttvéve, jóllehet az amerikai találmány volt.16 Ezt a katonai er!t elegend!nek tartotta Mexikó ellen, de rögtön hozzátette, hogy egy
igazi ellenséggel szemben már nem tudna helytállni.
1915 tavaszától kezdve már felgyorsultak az események. Nagy-Britannia és
Németország kölcsönös blokádjának, utóbbi tengeralattjáróhadviselésének
több amerikai áldozata is volt. A felkészülési mozgalom prominensei is nagy
lehet!séget láttak a diplomáciai feszültségekkel terhelt korszakban. Akkor már
az I. világháborút, egészen pontosan a hadseregek létszámát, valamint az emberveszteségeket is gyakran felhozták példának, majd ezeket összehasonlították az amerikai hader!vel. Valóban nagyon hangzatos érv volt, amikor kiemelték, hogy egy nagyobb európai csatában a szembenálló felek vesztesége annyit,
vagy még többet tett ki, mint a teljes amerikai hadsereg, s véleményük szerint
ezért volt szükség a nagy létszámnövelésre.17 Ekkoriban keletkeztek az els! kötetek is, amelyek rengeteg érvet sorakoztattak fel egy er!s hadsereg mellett,
igaz ezek gyakran ellentmondásba keveredtek egymással. Wood szerint NagyBritanniában és az Egyesült Államokban furcsa és tradicionális idegenkedés volt
a szárazföldi hadsereget illet!en, s ez egyiknek sem használt.18 # is megpendítette, hogy egy invázió felkészületlenül érné az Egyesült Államokat, s hogy a
hadsereg nem tudna érdemi ellenállást kifejteni. A felkészülést pártolók többUo. 24.
Where are our Guns? Speech of Hon. Augustus Peabody GARTNER of Massachusetts in the House of
Representetives. January, 21, 1915. Washington, 1915. 11.
15 GARTNER: 8-9.
16 Uo. 10.
17 HULL, William I.: Preparedness. The American versus Military Programme. Fleming H. Revell,
New York, 1916. 80.
18 WOOD (1915): 6.
13
14
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ségével együtt azonban a volt vezérkari f!nök sem fejtette ki, hogy melyik ország haderejével kellene majd az Egyesült Államoknak szembenéznie.
Megtette ezt helyette R. T. Johnston, aki a Harward egyetemen tanított újkori
történelmet. Figyelemreméltó, hogy más kiadványokkal együtt Johnston m"ve is
1915 áprilisában jelent meg. Elmondása szerint a spanyolamerikai háborúban
tapasztalták meg a felkészületlenség hátrányait, de a flotta elsöpr! gy!zelme és a
hadsereg másodlagos szerepe miatt ezek még nem kerültek felszínre. Méltatta
Elihu Root reformjait, amelyek véleménye szerint tisztán hazafias megközelítésr!l árulkodtak. Elismerte az újítások fontosságát, de nagy hibának tartotta, hogy
az utolsó, és egyben a legfontosabb lépés, a hadsereg létszámának növelése, nem
történt meg. Johnston is felfestette az invázió rémét, s Németországot tartotta a
nagy riválisnak. Már azt nagy nemzetbiztonsági kockázatnak ítélte, ha Németország kiköt!ket szerez Belgiumban és Hollandiában. Egy esetleges franciaországi
gy!zelem után Németország atlanti hatalommá válásával pedig jó eséllyel vehette volna fel a harcot az Egyesült Államok ellen. Elismerte, hogy hipotézisében
sok volt a feltételes mód, de kiállt amellett, hogy az adott helyzetben a lehet! legrosszabb forgatókönyvet kell figyelembe venni a haditengerészet, a partvédelem
és a hadsereg kérdésében. Meglátása szerint az Egyesült Államok korábban
megszerzett területei (Alaszka, Fülöp-szigetek, stb.) már egészen a 20. század elejét!l kezdve veszélyben voltak. Úgy ítélte meg, hogy a flotta mellett egy er!sebb
hadsereg is szükséges ahhoz, hogy ezeket a területeket biztonságban tudják.19
Johnston is osztotta a véleményt, miszerint a felkészületlenség jóval nagyobb veszélyt jelent, mint egy er!s szárazföldi hader!. A megoldást illet!en viszont nem
volt annyira radikális, mint a mozgalom többi tagja. Amint fogalmazott: egyszer#en csak a másod-harmadvonalbeli európai hatalmak  Hollandia, Románia - szintjére
kell emelnünk hadseregünket. [ ] Ez jelezné az európai politikusoknak, hogy  Belgiummal ellentétben  béke és háború idején egyaránt felkészültek vagyunk, és ha egy  a
mexikóihoz hasonló  súlyos probléma nehezedne ránk, bizonyosan meg tudnánk oldani,
szemben a jelenlegi körülményekkel, amikor ez igen kétséges.20
Több szerz! is bizonygatta, hogy az általuk szorgalmazott átalakulás békés
természet". Jennings C. Wise ezredes Wilson munkásságát tanulmányozva arra a következtetésre jutott, hogy az elnök soha nem tanúsított érdekl!dést a
hadügyek iránt.21 A legtöbben elismerték tudományos eredményeit, történetírói képességeit, de a fentebb említett hiányosságát is kiemelték. Ennek tudható
be, hogy több szerz! részletesen tárgyalta a 19. századi hadtörténelmet is. Valamennyien úgy ítélték meg, hogy a század végén mindegyik nagyhatalom
hadserege jelent!s modernizáción esett át, csak az Egyesült Államoké maradt a
Függetlenségi háború szintjén.22
19 JOHNSTON, R. M.: Arms and the Race. The Foundations of Army Reform. The Century Co. New
York, 1915. 184.
20 Uo. 217-218.
21 WISE, Jennings C.: The Call of Republic. A National Army and Universal Military Service. E. P.
Dutton and Co. New York, 1917. 120-121.
22 JOHNSTON: 60.
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A megoldást szinte mindegyikük a svájci rendszer bevezetésében látta. 23
Leonard Wood azzal érvelt, hogy Svájcban nincsen militarizmus, de mégis
szinte a teljes férfilakosság megfelel! kiképzést kap, így tapasztalt katonaként
vethet! be, amennyiben szükséges.24 Ezt azzal toldotta meg, hogy ez a rendszer, amellett, hogy gazdaságos, jótékony hatással van a társadalomra is, mivel
Svájc b"nözési rátája töredéke az Egyesült Államokénak.25 Nem volt véletlen
az id!zítés, mivel Wood terveinek megvalósulása esetén már nagyjából 1916
nyarára rendelkezésre állt volna az a többmilliós képzett hader!, amely 1917
!szét!l 1918 nyaráig hiányzott Európából.
1915. május 7-én végezetes torpedótalálatot kapott a Lusitania nev" brit
utasszállító hajó, s 128 amerikai is volt az áldozatok között. Sokan ett!l az eseményt!l várták a nagy áttörést, nevezetesen, hogy az elnök is fogékonyabb
lesz a hadügyek, így a hadseregfejlesztés iránt is. Csalódniuk kellett, ugyanis
Wilson híressé vált beszédében azt emelte ki, hogy vannak helyzetek, amikor az
ember túl büszke ahhoz, hogy harcoljon. A Németországgal szembeni ellenérzés
ugyan növekedett, de az ellene való hadba lépést továbbra is szinte ugyanazok
támogatták, mint korábban.26 Ezzel függ össze, hogy szinte mindegyik szerz!
úgy igyekezett beállítani, hogy nagyon sokan szimpatizálnak velük, s ami még
fontosabb, sok elismert közszerepl! is mögöttük áll.27
Az óceánjáró elsüllyesztése egy újabb érvet adott a felkészülést pártolók számára. Henry Cabot Lodge 1915 júniusában az amerikai kereskedelem zavartalanságára hivatkozva sürgette a tengeri és az ehhez egyáltalán nem köthet! szárazföldi fegyverkezést. Kiemelte, hogy a hader!fejlesztés nem jelent automatikusan militarizálódást, az Egyesült Államok esetében pedig kizárólag békés célokat
szolgál.28 Ez a gondolata azonban egy nagy ellentmondást szült. A mozgalom
tagjai közül a legtöbben elismer!en nyilatkoztak a központi hatalmak, els!sorban Németország katonapolitikájáról. Theodore Roosevelt például mind hadseregszervezését, mind hadiiparát méltatta.29 Ez a megítélés a hadba lépés után is
megmaradt, ugyanis több amerikai politikus és katonai vezet! is igen veszélyesnek, akár a végs! gy!zelemre is esélyesnek tartotta a német hadsereget. Valamennyien úgy látták, hogy a német sikerek egyik f! oka éppen a kiváló szervezettség és  közvetett módon  az er!s végrehajtó hatalom volt. Ennek ismeretében felvet!dhet a kérdés, hogy miképpen tartották összeegyeztethet!nek a nagy
létszámú hadsereget az Egyesült Államok alkotmányos berendezkedésével.
Lodge tett kísérletet arra, hogy ezt a lényegében Washington óta fennálló ellent23 Részletesen tárgyalja: WOOD, Eric Fisher: Writing on the Wall. The Nation on Trial. The
Century Co. New York, 1916. 86-96. WOOD (1916)
24 WOOD (1915): 35.
25 Uo. 37.
26 LINK, Arthur S.: Woodrow Wilson and the Progressive Era. Hamish Hamilton, London, 1954.
164-165.
27 Eric Fisher Wood például egy egész oldalas portrét közölt könyvében a mozgalom legismertebb támogatóiról, igaz a pacifista politikusokat sem hagyta ki.
28 LODGE, Henry Cabot: War Adresses. Houghton Mifflin Co. Boston, 1917. 40.
29 The Letters of Theodore Roosevelt. VIII: köt. 936.
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mondást feloldja. Úgy ítélte meg, hogy mivel országában mindig szilárd alapokon nyugodott a demokrácia, ezért kiállja ezt a próbát is. Emiatt nem kellett militarizálódástól tartani, még az er!s hadsereg megléte esetén sem.30
A fegyverkezés ellenz!i sem hagyták figyelmen kívül az eseményeket. Az
izolacionisták közül William Jennings Bryan külügyminisztert, William Joel Stone
szenátort, a Szenátus külügyi bizottságának elnökét, valamint Robert Marion La
Follette republikánus szenátort kell megemlíteni. Bryan mindvégig azon a véleményen volt, hogy a felkészülési mozgalom a sovinizmust er!síti. Meglátása szerint
országa védelmi képességei jók voltak, s a háborúnak abban a szakaszában egyébként sem volt reális veszély küls! támadásra.31 La Follette lényegében Mahanra
hivatkozott, amikor hazája biztonsága került szóba. Ellenezte a hadsereg er!sítését,
mert szerinte ez az Egyesült Államok évszázados semlegességével való teljes szakítást jelentette volna. Kiemelte, hogy az ország biztonságpolitikai érdekeinek az
adott helyzetben  egyébként a világon a harmadik leger!sebb  hadiflotta is tökéletesen megfelel.32 Stone is úgy ítélte meg, hogy minden nagy erej" küls! támadás
a tengeren keresztül jöhet, ezért csak a haditengerészet és a partvédelem fejlesztése
szükséges az ország biztonsága szempontjából.33
1916-ban jelent meg Eric Fisher Wood m"ve, aki a háború kitörése után néhány
hónapig Párizsban volt katonai attasé.34 Már könyvének el!szavában is katonai
szakértelmét és pacifizmusát méltatták. M"vét azzal kezdte, hogy az amerikaiak
elszoktak a háborútól és elkényelmesedtek. Ezt követ!en leegyszer"sít! hasonlattal élve megjegyezte, hogy Napóleon bukása idején a szemben álló felek hadereje
250.000 f! volt, míg az I. világháború idején ennek mintegy százszorosa. Wood úgy
ítélte meg, hogy ahhoz is jelent!s fegyveres er! szükséges, hogy egy ország semlegességét a hadvisel! felek tiszteletben tartsák. Németország Belgiumban vezetett
hadjáratából azt sz"rte le, hogy egy megfelel!en felkészült belga hadsereg megléte
esetén a németek csak a francianémet határon támadtak volna. Ellenpéldaként
Szerbiát említette. Jól szervezett, sikeres haderejének és hadvezetésének köszönhet!en képes volt egy évig kitartani az osztrákmagyar csapatok ellenében, s csak
Bulgária támadása után sikerült legy!zni.35 Párhuzamot vont Belgium és az Egyesült Államok között. Amennyiben utóbbi nem tesz sürg!sen lépéseket a szárazfölLODGE: 40.
BRYAN, William Jennings: The War in Europe and its Lessons for us. Washington, 1915. 13.
32 LA FOLLETTE, Belle Case - LA FOLLETTE, Fola: Robert Marion La Follette. Vol. I-II. New
York, MacMillan, 1954. I. 514.
33 STONE, William Joel: Effect of Preparedness upon Americas Influence and Power. Annals of the
American Academy of Political and Social Science. Vol. 66. Preparedness and Americas
International Program (July. 1916.) 125-129.
34 WOOD (1916).
35 Ez a megközelítés igen felszínes és leegyszer"sített. A belga hadjárat idején a német csapatok
nemcsak létszámbeli, hanem fegyverzet terén is fölényben voltak. 420 mm-es Kövér Berta nev"
mozsárágyúik át tudták törni a Liége környékén felépített védelmi rendszer bunkereit, így a rohamozó gyalogság gyors sikere nem lehetett kérdéses. Szerbia jelent!s részben a Monarchia hibás
haditervének köszönhette 1914-ben elért sikereit, ám így is nehéz helyzetbe került. Az év végére
elvesztette tisztikarának és legénységi állományának közel felét, így hadereje alkalmatlan volt jelent!sebb hadm"veletekre.
30
31
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di er!k fejlesztésére, ugyanaz a sors vár(hat) rá, mint Belgiumra.36 Wood ezt követ!en a lehetséges ellenségeket is megnevezte. Németországot és Japánt emelte ki,
de más országokkal való összeütközést sem tartotta lehetetlennek. A századel!
eseménydús diplomáciájából azt sz"rte le, hogy gyakran rövid id!n belül lettek
szövetségesekb!l ellenségek, ezért az Egyesült Államok emiatt sem érezhette biztonságban magát.37 A háború elhúzódásával egyenesen arányos volt a hadvisel!
felek kimerültsége, így már egyáltalán nem állta meg a helyét az a korábban is igen
nehezen tartható álláspont, amely az Egyesült Államok ellen irányuló invázióval
számolt. Louis L. Huidekoper két m"vet is jegyzett a témával kapcsolatban. 1911ben még csak egy húszoldalas tanulmányban38 figyelmeztetett, hogy az Egyesült
Államok fegyveres er!i a haditengerészetet leszámítva egyenl!k a nullával.39 A
hadsereg létszámát ! is elégtelennek ítélte, ám sorra vette a többi hiányosságot is.
Megállapította, hogy még a kevés bevethet! katona sem tudna hosszabb ideig harcolni, mivel a l!szerkészlet csupán néhány napra elegend!.40 A hadsereg gyengeségét tovább fokozta, hogy 10 gyalogezred a Fülöp-szigeteken, vagy Alaszkában
állomásozott. Ezután röviden áttekintette az Egyesült Államok f!bb háborúit, majd
Washingtont idézte: Egy nagy hadsereg helyett inkább egy hatékony hadseregre van
szükségünk. Ezt Huidekoper azzal egészítette ki, hogy a 20. század elején egyik
sem állt rendelkezésre. A hadsereg alapos átszervezését és b!vítését elengedhetetlennek tartotta országa biztonságának szempontjából. Számokban ez 375.000 f!nyi
reguláris hader!t és 125.000 milicistát jelentett.41
1916-ban már egy nagyszabású monográfiában tárgyalta az Egyesült Államok
hadtörténelmét a kezdetekt!l egészen 1915-ig.42 M"vét egyebek mellett az különbözteti meg a többi kötett!l, hogy szinte csak a tényekre szorítkozott, valamint stílusa és jegyzetelése is a tudományos megközelítésr!l árulkodik. Wilson
szinte egyáltalán nem került szóba, ! inkább tényekkel és számokkal igyekezett
bizonyítani igazát. Huidekoper kiemelte, hogy a hader! soha nem érte el kívánt
szintet, mert a reguláris hader! és az önkéntesek képzettsége között nagy volt a
különbség az utóbbiak kárára. Végkövetkeztetésében m"ve nagy terjedelme ellenére sem tudott sok újjal el!állni, mivel ennek kiegyenlítését és országa védelmi képességeinek növelését ! is csak a sorkatonai szolgálat bevezetésében látta.
A Wilson–kormány és a hadseregfejlesztés
1916-ban tovább folytatódott a diplomáciai kötélhúzás Németország és az
Egyesült Államok között. Március 24-én ismét egy személyszállító g!zös, a
WOOD (1916): 17-18.
Uo. 74-75.
38 HUIDEKOPER, Louis L.: The Truth Concerning the United States Army. Washington,
1911.
39 Uo. 1.
40 Uo. 5.
41 Uo. 15.
42 HUIDEKOPER, Louis L.: The Military Unpreparedness of the United States. MacMillan, New
York, 1916. 269.
36
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Sussex kapott torpedótalálatot, amelynek amerikai áldozatai is voltak. Ez adott
módot Henry Cabot Lodge szenátornak is, hogy ismét állást foglaljon a hader!fejlesztés kérdésében. National Defense cím" el!adásában nagyszabású, valamennyi hader!nemet nagymértékben fejleszt! tervvel állt el!. A szárazföldi
hader! fejlesztését illet!en mindenkin túltett, mivel egymillió f!ben állapította
meg a tartalékos er!k ideális létszámát.43 Érdekes egybeesés, hogy Wilson is
1916 tavaszán szánta rá magát a hadseregreformra, ám az messze elmaradt a
militaristák elképzeléseit!l, ugyanis a hadsereg erejében a májusban elfogadott
National Defense Act sem hozott nagy változást. A 175.000 f!nyi békelétszám
háború esetén 286.000-re b!vült volna. Az 1916-os nemzetvédelmi törvényt és
az arról elnevezett észszer# felkészülést (reasonable preparedness) végül egyik fél
sem üdvözölte. A pacifisták a korábbi wilsoni programtól való elmozdulásként
értékelték, míg a fegyverkezéspártiak elégtelennek tartották. Roosevelt úgy
kommentálta, mint az egyik legromlottabb szöveget, ami valaha a törvénykönyvbe
került.44 Az egyetlen nyertes kétségkívül Wilson volt, aki immár nyugodtabban készülhetett a nagy megmérettetésre, a novemberi elnökválasztásra.
A hader!fejlesztés gondolata Wilson egyes munkatársai között sem volt
népszer"tlen. Maga az elnök is a legrosszabb lehet!ségnek tartotta a központi
hatalmak esetleges gy!zelmét,45 de belátta, hogy az antanthatalmaknak nyújtandó kölcsönökön kívül nem tehet mást. A szigorú semlegességet leginkább
els! külügyminisztere, a hith" pacifista Bryan szorgalmazta. A Lusitania elsüllyesztése után Wilson kormánya két részre szakadt a hogyan tovább kérdésében. Az elnök titkára, Joseph P. Tumulty és Robert Lansing külügyi államtitkár, majd 1915 júniusától külügyminiszter, kemény hangnem" tiltakozó jegyzéket akartak Németországba küldeni, s az elnök is nekik adott igazat. Bryan
ezt összeegyeztethetetlennek tartotta a semlegességgel, ezért lemondott.
Lansing külügyminiszterségével az antantorientált külpolitika ugyan er!södött, de a fegyverkezés és a hadba lépés megítélése nem változott.46
Wilson els! hadügyminisztere, az igen céltudatos Lindley M. Garrison már
hivatalba lépését!l kezdve figyelmeztetett a hadsereg gyengeségeire, majd annak létszámát 400.000 f!re kívánta növelni. Ezt kontinentális hadseregnek nevezte, s már neve is elárulja, hogy ennek minden körülmények között az anyaország területén kellett állomásoznia. Tervét azonban elutasító légkör fogadta,
a demokrata pártban és a Szenátus hadügyi bizottságában egyaránt. Egyesek
már diktatórikus irányvonalról és kezelhetetlen militarizmusról beszéltek. 1916
februárjának els! hetében több demokrata politikus is arra figyelmeztette az
elnököt, hogy a párttól teljesen idegen bármilyen szárazföldi hadseregfejlesztés. 1916. február 7-én Garrison lemondott, mivel Wilson nem volt hajlandó a
LODGE, Henry Cabot: War Adresses. 69.
WEIGLEY, Russel F.: 350.
45 BAILEY, Thomas A.: Diplomatic History of the American People. Meredtih, New York, 1969. 567.
46 A wilsoni semlegesség változásaira nézve l. FLANAGAN, Jason C.: Woodrow Wilsons
Rhetorical Restructuring: The Transformation of the American Self and the Construction of the German
Enemy. Rhetoric and Public Affairs Vol. 7. No. 2. 2004. 115-148.
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Kongresszus elé terjeszteni a hader! fejlesztésér!l szóló javaslatait. Utóda
Newton Diehl Baker lett, aki korábban lelkes pacifista volt. Garrisonra gyakran
úgy tekintettek a felkészülési mozgalom tagjai és szimpatizánsai, mint az
egyetlen demokratára, aki az ország érdekeit tartotta szem el!tt.47
Az elnök egyik legf!bb tanácsadója, Edvard Mandell House ezredes már a
világháború kitörése után említésre méltó gondolatokkal állt el!. Tisztában
volt azzal, hogy nehéz lesz elfogadható indokot találni a hader!fejlesztésre,
ám mégis fontosnak tartotta azt, mivel nézete szerint országának minden eshet!ségre fel kellett készülnie. A háború kitörése után több alkalommal találkozott a militaristák egyik oszlopos tagjával, Leonard Wood volt vezérkari
f!nökkel. Úgy ítélte meg, hogy addig le kell folynia a szárazföldi er!k fejlesztésének, amíg az európai háborúban patthelyzet van. Ha az antant gy!z, az
nem jelent az Egyesült Államok számára veszélyt, de ha Németország kerül
jobb helyzetbe, már kés! lehet, mivel egy akkor meginduló fegyverkezési
programot Berlinben hadüzenetként értelmeznének.48 Az elnök tanácsadója
tehát bizonytalanságban kívánta tartani a küzd! feleket, de az is világossá válik, hogy a küzdelemben az antanthatalmak sikerét kívánta. A továbbiakban
viszont az árnyaltabb fogalmazás és a célzások mestere volt, nem foglalt állást a hadsereg kérdésében. A Lusitania elsüllyesztése után Wilsonnak írott
levelében ama véleményének adott hangot, hogy: többé nem maradhatunk
semleges szemlél!k.49 Világos tehát, hogy Lansing, Tumulty és House az antanttal való szorosabb együttm"ködésre, diplomáciai lépések megtételére,
majd kés!bb szakításra ösztönözték az elnököt, a hadsereg fejlesztését ritkán
hozták szóba. Itt kell megemlíteni, hogy az európai nagyhatalmakhoz delegált nagykövetek többsége viszont a központi hatalmak elleni hadba lépést
szorgalmazta. 1915 augusztusában az Arabic személyszállító elsüllyesztésekor Lansing a diplomáciai kapcsolatok megszakítását javasolta. Wilson ezt
elutasította csakúgy, mint fél évvel kés!bb a Sussex-incidens idején. A
Rubicont egyedül a hadügyminiszter lépte át a kontinentális hadseregr!l szóló javaslataival, de felettese ezt nem értékelte.
Az 1916-os elnökválasztás miatt Wilsonnak körültekint!en kellett fogalmaznia a felkészülést illet!en. A kampány során  az Egyesült Államok történetében egyedi módon  nagy figyelmet kaptak a külügyi kérdések, egészen
pontosan az I. világháború. Az elnök felismerte, hogy az Egyesült Államok
tengeri érdekeinek védelmével nem lehet indokolni a hadsereg jelent!s növelését, vagy korszer"sítését, emiatt az ! tartott minket távol a háborútól propagandamondattal indult. Nyilván tisztában volt azzal, hogy a katonapolitikai vita
akkoriban érte el zenitjét, ezért jól jött neki és pártjának a semlegességet nehéz
diplomáciai man!verek árán fenntartó, bölcs államférfi szerepe. Az 1916-os elWEIGLEY: 346.
SEYMOUR, Charles (szerk.): The Intimate Papers of Colonel House. Vol I-IV. Ernest Benn, London, 1926-1928. I. köt, 296.
49 Uo. 412.
47
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nökválasztáson a felkészülés-pártiak nagy hangsúlyt fektettek a hader! gyakorlatlanságának kidomborítására. Theodore Roosevelt az országot járva több
el!adást is tartott e témában. Korábbi programját azzal toldotta meg, hogy
Wilson szavazatok reményében hagyta figyelmen kívül a biztonságpolitikai
kérdéseket. Beszédének elején a pacifizmus iránti elkötelezettségét igyekezett
bizonyítani, ám utána hozzátette: ostobaság azt kijelenteni, hogy mi (az Egyesült
Államok  T. P. A.) soha nem keveredünk háborúba.50 Ezzel a republikánus elnökjelölt, Charles Evans Hughes dolgát nehezítették, mivel a demokraták propagandaanyagai gyakran úgy állították be a választást, hogy a Wilsonra leadott
szavazat a békét, míg Hughes támogatása a háborút jelenti. Ez a kampány végül meghozta a gy!zelmet Wilsonnak, noha a különbség nem volt nagy.
Az Egyesült Államok hadba lépésével elt"nt a nagy szakadék a felkészülést pártolók nagy része és az elnök között. Henry Cabot Lodge a Németországgal történ! diplomáciai szakítástól kezdve egészen a fegyverszünetig
támogatásáról biztosította az elnököt. A hadba lépést követ!en pedig már
éppen azokat nyilvánították szalonképtelennek  immár együttesen -, akik a
háborús politikát bírálták. Theodore Roosevelt azonban a kés!bbiekben sem
enyhült meg az elnök iránt. A volt elnök aggodalmának adott hangot, hogy a
lassú amerikai hadseregszervezés miatt Németország fölénybe kerülhet a
nyugati hadszíntéren, majd 19171918 fordulóján már végs! gy!zelmét sem
zárta ki. A hadba lépést!l 1918 nyaráig kiesett id!ért51 egyértelm"en Wilsont
és kormányát tartotta felel!snek.
A hadba lépés után az amerikai hader! parancsnokai is kiemelték a hadsereg fejletlenségét emlékirataikban. John Joseph Pershing tábornok, az expedíciós hadsereg parancsnoka igen borúlátó volt a tekintetben, hogy képes lesz e
idejében tevékeny segítséget nyújtani szövetségeseinek. Természetesen 1917
folyamán nem tette szóvá a hiányosságokat, hanem Európába érkezése után
nem sokkal megírta Bakernek, hogy az adott körülmények között legkevesebb
1 millió katonát kell kiképezni, és Franciaországba szállítani. 1931-ben kiadott
emlékirataiban viszont már a hadsereg fogyatékosságairól is szót ejtett. Megemlítette, hogy az Egyesült Államok hadseregének 400 könny"- és 150 nehézlövege volt 285.000 puska mellett. A repül!gépek egyáltalán nem voltak alkalmasak a háborúban való részvételre, és legénységük sem rendelkezett semmilyen tapasztalattal a modern légi harcról.52 Peyton Convay March tábornok,
majd 1917 novemberét!l vezérkari f!nök, elismerte az elnök szervez!készségét, azonban ! is tartott attól, hogy az amerikai hadsereg nem lesz képes megfelelni a vele szemben támasztott elvárásoknak.53 Itt kell megemlíteni, hogy a
50 Americanism and Preparedness. Speeches of Theodore Roosevelt July to November, "9"6. The Mail
and Express Job Print, New York, 1917. 103.
51 Ekkortól vettek részt a nyugati hadszíntér harcaiban amerikai csapatok hadosztálynál nagyobb kötelékekkel.
52 PERSHING, John Joseph: My Experiences in the World War. Vol. I-II. Frederik A. Stokes, New
York, 1931. I. köt., 26-27.
53 MARCH, Peyton Convay: The Nation at War. George H. Doran, New York, 1932.
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felkészülési mozgalom két oszlopos tagjának a hadba lépés után is le kellett
nyelnie egy keser" pirulát, mivel elképzeléseikkel ellentétben sem Roosevelt,
sem Wood nem mehetett Európába. Wood esetében a tisztikar ellenszenve volt
az ok, Roosevelt pedig már egészségileg sem volt erre alkalmas. Nyilván
Wilson sem lelkesedett az ötletért, hogy legf!bb bírálója érdemeket szerezzen.
Összegzés
A felkészülési mozgalom az amerikai katonai - és politikai - gondolkodás
több alaptételét is el akarta törölni. Kiadványaik között általában nem volt
összhang, szerz!ik gyakran ellentmondásba keveredtek egymással és saját magukkal is. A mozgalom végig a szárazföldi hadsereg fejlesztését szorgalmazta,
Németországot és bizonyos mértékig Japánt is vetélytársként kezelte, ám az
európai háborúba való belépést és az abban való tevékeny közrem"ködést már
nem merte nyíltan felvállalni. Így azonban értelmezhetetlenné vált programja,
mivel így nem talált megfelel! indokot a hadsereg fejlesztésére. Amennyiben a
hadba lépés mellett kardoskodott volna, háborús uszítóként a politikai paletta
partvonalára került volna. Ennek ismeretében úgy t"nhet, hogy a felkészülési
mozgalomnak csak eszmetörténeti jelent!sége van, ám ez nagyon leegyszer"sít! magyarázat lenne. Annak ellenére, hogy ingatagok is voltak elvei, azt kell
mondanunk, hogy Wilsont már 1916 nyarától kezdve igen kellemetlen helyzetbe hozták. Akkorra már az elnök és több munkatársa számára is világossá vált,
hogy a Németország elleni hadba lépés el!bb-utóbb bekövetkezik, s 1917 áprilisától kezdve egy többszázezres hadseregb!l könnyebben és gyorsabban lehetett volna hatékony, a világháborús részvételre alkalmas fegyveres er!t kovácsolni. A legnagyobb biztonságra törekvés kétségkívül jól hangzott, de Wilson
mégsem léphetett ebben a kérdésben, részben az 1916. novemberi elnökválasztás, részben programja miatt. Ki kellett várnia azt a pillanatot, amikor többségi
támogatást szerezhet terveinek, és ez csak 1917 áprilisában következett be. Talán Henry Kissinger fogalmazta meg a legjobban az elnök hitvallását és sikerének titkát: Wilson érvei a nemzet érzelmeire hatottak.54 [ ] Roosevelt katonaállamférfi volt, Wilson pedig látnok-pap.55 A hadi helyzetet Roosevelt vitán felül
helyesen ítélte meg, Wilson és Lansing viszont azzal voltak tisztában, hogy a
mozgalom szószólói által hangoztatott, ellentmondásokkal teli érvrendszerrel
nem tudták volna elfogadhatóvá tenni a hadba lépést a lakosság számára.
Meg kell említeni, hogy felkészülési propaganda létezett a két háború közötti id!szakban is, egészen pontosan az 1920-as években, ám az általunk tárgyalthoz hasonlóan az sem tudta meggy!zni a politika irányítóit. Az amerikai
hadsereg létszámában majd csak 1940-ben történt nagy változás, mivel akkor
vezették be el!ször a sorkatonai szolgálatot békeid!ben, majd a következ! évben igen jelent!s (másfél millió f!nyi) szárazföldi hader!t állítottak ki.
54
55

KISSINGER, Henry: Diplomácia. Budapest, 1996. 36.
Uo. 39.
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Zachar József

Austerlitz, 1805. december 2.
A három császár csatája – magyar szemmel1

A

nagy francia forradalom diadalát követ! sorozatos ideológiai és
hatalmi háborúk, a szembenálló hatalmak szempontjából a koalíciós háborúk kezdetének idejére a korábbi dinasztikus unióból már
egyfajta quasi reálunióvá rögzült a Habsburg-család különböz! birtokaiból
egyesített birodalmának és a középkori magyar állam újra azonos uralom alá
került különböz! területeinek két és fél évszázadnál is hosszabb együttélése. A
kétfajta uralomhoz jutás és az egyfajta sajátos magyar különállóság mindenesetre még e háborúk során is egyértelm"en megnyilvánult. Ennek legnyilvánvalóbb kifejez!dését a császári méltóság újkori újjászületése jelentette.
Egykor a keleti térségekben a török II. (Hódító) Mehmed 1453-tól minden
igazhit! szultánja, az orosz IV. (Rettenetes) Iván 1547-t!l az egész Oroszország
cárja méltóság felvételével kívánta kifejezésre juttatni, hogy a német-római birodalom nyugati császári uralkodójával azonos jogállású. Ezt tette a megváltozott történelmi körülmények közepette 1804-ben I. (Buonaparte) Napóleon is,
amikor ! egyenesen a franciák császára méltóságba emelte önmagát. Mivel
addigra közvetlen vagy közvetett uralma kiterjedt a német-római birodalmi
területek dönt! részére, az annak élén immár csak formálisan uralkodó II.
(Habsburg-Lotharingiai) Ferenc is új méltóság felvételére kényszerült. Átmenetileg még megtartott korábbi császári méltósága mellé a császári felségterületein kívüli legmagasabbra helyezett örökölt családi felségterület, az Alsó- és Fels"-Ausztriai F"hercegség alapján az Ausztria örökletes császára új uralkodói
megnevezést választotta. Ezzel együtt kifejezte, hogy ebbe Vorarlbergt!l Bukovináig és Isztriától Zatorig terjed!en valamennyi családi birodalombeli felségterületét beleérti.
Ám egyúttal külön leiratban tudatta, hogy e változás nem érinti a középkori
Apostoli Magyar Királyságban fi- és leányágon ugyancsak már korábban örökletessé tett méltóságát. Miután 1806-ban formálisan is letette a német-római
császári koronát, immár a quasi reáluniót jelent! Ausztriai Császárság  Magyar Királyság (pontatlan továbbél! megnevezéssel a Habsburg Birodalom)
közös uralkodója volt.
E kett!s uralkodói min!ségében folytatta a további franciaellenes koalíciókban való háborús részvételt. Ennek megfelel!en a továbbél! császári-királyi állandó hadseregben az itt és most tárgyalt esztend!ben is magyar királyságbeli
kiegészítéssel 24 gyalog- és 12 huszárezredben 116.000 f!nyi katonatömeg is
1 A Nemzetközi Napóleon Társaság (La Société Napoléonienne Internationale) és tagszervezete, a Cseh-szlovák Napóleon Társaság (Cesko-slovenska Napoléonska Spolecnost) által a helyszínen rendezett, a két évszázaddal korábbi eseményeket megidéz! tudományos emlékülés-sorozat
keretében elhangzott el!adás szerkesztett változata.
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bevetésre került. Addigra már fél évszázad óta nemcsak a katonai határ!rvidékbeli nemzeti egységek, hanem egyenesen az egyéb területek portális felkeléséb!l kiállítottak is - a sorezredeken túl - ebbe beleszámítottak voltak. Csak az
id!r!l id!re kiállított nemesi (személyes és banderiális) felkelés élt különállóan
tovább, de ezek szükség esetén történ! királyi hadba szólítása a hadvezetés
számára újabb 40-50.000 magyar katona kiállítását jelenthette.2
E katonatömegb!l azonban csupán szerény létszámú magyar kötelék (hat
gyalog és ugyancsak hat huszárezred) vett részt az 1805-ben az alapvet!en a
Duna völgyében lezajlott harmadik koalíciós háborúban. Miként ugyanis a császári-királyi hadba vetett er!k zömét Itáliában állomásoztatták, a magyarországi kiállítású egységek többsége ugyancsak a Habsburg Birodalommal délen
szomszédos területeken várta a hadba vetést.3 Napóleon zseniális döntése következtében azonban a francia f!er!k támadása az Alpoktól északra indult meg.
A francia csapatok ehhez a Spanyolországra, Bajorországra, Württembergre,
Badenre és Hessen-Darmstadtra rákényszerített szövetségi szerz!désekkel nyugat fel!l akadálytalanul vonulhattak fel. Ezzel szemben a bécsi hadvezetésnek
azt kellett megállapítania, hogy saját hadainak id!beli átcsoportosítása ugyanolyan bizonytalan, mint a szövetséges orosz hadsereg beérkezése, miközben az
ugyancsak szövetséges porosz hadvezetés látszólag kivárt, merre is induljon
meg. A további szövetségesek, Svédország, Nápoly és Nagy-Britannia haderejének bekapcsolódásával ilyen körülmények között az ausztriai császár nem is
számíthatott.4
A fent röviden jelzett küls! és bels! okokból a bécsi kett!s hatalmi központ
ugyanúgy, mint utoljára az osztrák örökségért vívott európai háborúk során
(1740-1748), arra kényszerült, hogy a birodalom keleti feléb!l mozgósítson további er!ket.5 Már a francia felvonulás idején, de még az ausztriai császárhoz
intézett szeptember 23-i francia császári hadüzenetet megel!z!en napirendre
került a magyar országgy"lés egybehívásnak szüksége, mivel a továbbél! alkotmányos el!írások szerint az általános nemesi felkelés hadba hívásáról csakis
a törvényhozás dönthetett.6 E háborús sorozat addigi tanulságai alapján ez
nem lehetett kétséges, ezért József nádor még a törvényhozási döntést megel!z!n haladéktalanul hozzákezdett a felkel! hadsereg szervezéséhez.7 Azonnal
világossá vált, milyen bölcsen járt el, amikor ugyanis október 13-án Pozsonyban a magyar országgy"lés a szükséges el!készületeket követ!en megnyílt,
WREDE, Alphons von: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht, V. k. Wien, 1905. 188. skk.
Österreichisches Kriegsarchiv, Wien (a továbbiakban: KA), Alte Feldakten (a továbbiakban:
AFA), Italien, 1805-XI-25 ½.
4 KA, AFA, Deutschland, 1805-XI-19. 1805-XI-71. 1805-XIII-156 ¼.
5 KA, AFA, Deutschland, 1805-XI-8 skk. V. ö.: Wertheimer, Ede: Ausztria és Magyarország a
tizenkilenczedik század els! évtizedében, Budapest, 1884 (továbbiakban: WERTHEIMER), I. k. 335. skk.
6 Magyar Országos Levéltár, Budapest (a továbbiakban: MOL), Nádori levéltár, Militärkanzlei
des Palatins Erzherzog Josef (a továbbiakban: MKdP), , 1805. Fasc. I. Nr. 1. 8. ad 8. Fasc. II. Nr. 88.
218/1. Fasc.III. Nr. 612. 612/4. ad 667.
7 DOMANOVSZKY Sándor (kiad.): József nádor iratai, II. k.: 18041807, Budapest, 1929. (továbbiakban: JNI-II), 146. skk.
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már öt francia hadtest a Dunán Donauwörth, Münster, Neuburg, Ingolstadt
térségében átkelve vonult egyenesen a németországi császári-királyi hadsereg
elleni dönt! csatavívásra.8 Az itteni császári-királyi csoportosítás élén álló Karl
Mack altábornagy elsietett október 17-i kapitulációja,9 pontosabban ennek két
nap múlva megérkezett híre, óriási felháborodást keltett a magyar törvényhozásban, ugyanakkor gyors döntést eredményezett. Október 27-én már be is következett az általános magyar nemesi felkelés uralkodó általi hadba hívása.10
Akkor azonban Napóleon hadai már az Isar vonalán álltak, amelynek állásait
el!z! este az I. Ferenc és I. Sándor szövetséges császári-királyi és orosz hadai
élén állított f!parancsnok, Kutuzov tábornagy feladta. Visszavonulása azt jelentette, hogy a közvetlenül Napóleon császár által irányított francia hadak el!tt Bécsig, s!t azon túl egész Magyarországig szabaddá vált az út.11 A magyarországi
általános nemesi felkelés gyülekeztetése és megindítása ugyanis akkoriban három hónapot igényelt,12 de ezúttal még ezt is veszélyeztette a felvidéki súlyos
éhínség.13 Ennek az éhínségnek szükségszer"en jelent!s befolyása volt a további
bécsi hadm"veleti tervezésre, ugyanis a Bécset véd! csapatok ellátása szükségessé tette az Inn és Enns folyók közti terület végs!kig való megtartását.14 Jól látta
ezt a Császári-királyi Udvari Haditanács nem sokkal korábban kinevezett új elnöke, Latour tábornagy: [ ] ha ugyanis a hadseregnek át kellene kelnie a Thaya folyón, mivel minden élelmét Magyarországról kapja, ellátási lehet"sége megsz!nne.15
A kérdés felvetése azonban elkésett, november 13-án a francia hadak elfoglalták a birodalmi székesf!várost, Bécset. I. Ferenc császár-király már csak
csehországi hadseregére számíthatott, egyébként egyaránt kiszolgáltatott volt
ellenségeinek és szövetségeseinek.16 Ez okból még a francia csapatoknak Bécsbe való bevonulását megel!z!en fegyverszüneti ajánlattal küldte gróf Gyulai
Ignác altábornagyot Napóleonhoz.17 A franciák császára a helyzetet tudatosan
félreértelmezve, arról biztosította a magyar hadvezért, hogy egyáltalában nem
áll szándékában magyar területre lépni. Egyúttal azonban követelte a magyarországi hadi el!készületek leállítását, mindenek el!tt a gyülekezésben lév!
nemesi felkel! csapatok elbocsátását.18
WERTHEIMER: I. k. 337.
SCHÖNHALS, Carl von: Der Krieg von #805 in Deutschland, Wien, 1877. (továbbiakban:
SCHÖNHALS), 138. skk. o. Vö.: KRAUSS, Alfred: #805. Der Feldzug von Ulm, Wien, 1912.
ALOMBERT-COLIN: La campagne de #805 en Allemagne, Paris, 1902.
10 MOL, MKdP, 1805. Fasc. I. Nr. 2.
11 KA, AFA, Deutschland, 1805-XI-57 1/4.
12 MOL, MKdP, 1805. Fasc. I. Nr. 3.
13 MOL, Nádori Levéltár, Archivum palatinale secretum archiducis Josephi (továbbiakban:
APS), 1805. Acta insurr. Nr. 6.
14 KA, AFA, Deutschland, 1805-X-212 ½, 1805-XI-26 1/5KA, AFA, Deutschland, 1805-XI-12 ½.
185-XIII-74 ½.
15 KA, AFA, Deutschland, 1805-XIII-56, vö.: 1805-XIII-59.
16 THIERS: Geschichte des Consulats und des Kaiserthums, VI. k. Paris, 1857. 205. skk. o.
17 MOL, MKdP, 1805, Fasc. II. Nr. 157, 213/1.
18 TREUENFEST, Gustav Amon Ritter von: Geschichte des k. k. ##. Husaren-Regiments, Wien,
1878. (továbbiakban: TREUENFEST 1878), 223.
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Ezeket a követeléseket a császári-királyi hadvezetés és annak nevében Gyulai altábornagy nem vehette komolyan, így 1805-ben mégis léptek magyar felségterületre francia csapatok, bár fegyveres összeütközésekre nem került sor.
Egyébként már a Bécs el!tti m"veletek során is óvakodott a francia hadvezetés,
hogy felesleges harcot provokáljon magyarországi alakulatokkal is. Ha a háttérbeli események máig nem egészen feltártak is, az világos, hogy francia részr!l egyenesen megtévesztés történt. Ugyanis a francia Bertrand tábornok arról
biztosította Soproni Geringer Gábor ezredest, a 11. császári-királyi huszárezred
parancsnokát, miszerint Gyulai altábornagy megállapodásra jutott Napóleonnal, hogy kölcsönösen kerülni fogják csapataik ellenséges összeütközését, ellenben buzgón tevékenykednek a közeli békekötés érdekében.19 Bár ez az állítás is messze volt a valóságtól, mégis jelzésszer" a francia felfogást illet!en.
Ennek alapjául a magyar felségterületeken felderít! utakat tett Gérard Lacuée
ezredes augusztus 7-i jelentése szolgált. Ebben határozottan azt állította, hogy
amennyiben a francia hadsereg magyar földre lépne, és kilátásba helyeznék,
hogy egy nagy tekintély" francia tábornokot állítanak az ausztriai császár helyébe a különváló magyar állam élére, a magyarok tömegesen állnának át a
franciák zászlója alá.20
Ezt a francia tábornokok, törzstisztek közt elterjedt nézetet még er!sítette,
amikor gróf Pálffy Lipót vezér!rnagy, a Morva és Duna mentén gyülekez!
nemesi felkel!k kerületparancsnoka azt a parancsot kapta József nádor f!parancsnoktól, hogy lépjen kapcsolatba a francia hadvezetéssel. Davout marsall, a
3. hadtest parancsnoka erre Bourge ezredest küldte Pozsonyba a magyar tábornokhoz. Találkozásuk során Pálffy azt közölte a nádor képében a francia ezredessel, hogy az Ausztria és Magyarország közti bels! határon nem állomásoznak harcoló alakulatok, a gyülekez! - vagyis még bevetésre nem alkalmas nemesi felkel! kötelékek pedig ki fognak térni francia el!renyomulás esetén.21
Davout erre november 17-én a bécsi félhivatalos sajtóban azt a hírt jelentette
meg, miszerint biztosítékot kapott volna, hogy a Magyar Királyság részér!l
semmilyen intézkedést sem foganatosítottak a Franciaországgal szembeni ellenállás érdekében, s!t a magyarok éppen eltökéltek, hogy a franciák által elfoglalt Bécset ellátják élelemmel. # viszont ennek ellenében kész elfogadni és
elismerni a magyar nemzet semlegességét vagy a jelen háborútól való távolmaradását, ezért megtiltja csapatainak Magyarországra való el!renyomulását, ha
a nádor és a magyar nemzet csapatait hátra vonja, nem állít fel nemesi felkelést,
Bécset továbbra is ellátja élelemmel, végül pedig hajlandó egyezmény megkötésére a két ország közti összhang fenntartása érdekében.22
Természetesen a fenti nyilatkozat közzétételével Davout marsall azt tanúsította, mennyire szívesen látná a magyar semlegességet, és ez a nyilatkozat
messze nem Pálffy tábornok valódi megbízatását tükrözte. Mindenesetre maKECSKEMÉTI, Károly: Témoignes francais sur la Hongrie à lépoque de Napoléon, Bruxelles, 1960, 96.
WERTHEIMER, I. k. 344.
21 Wiener Zeitung, 1805/98. nov. 17.
22 KA, AFA, Deutschland, 1805-XIII-12.
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gyar részr!l komolyan vette a hadvezetés ezt a sajtónyilatkozatot. Ezért József
nádor egyrészt szükségét érezte, hogy személyesen tiltakozzon e beállítás ellen,
másrészt hogy felszólítsa Pálffyt, haladéktalanul írásban küldje meg Davout
francia birodalmi marsallnak azt a határozott nyilatkozatot, miszerint semmilyen
módon sem volt feljogosítva arra, hogy az el""rs-parancsnokoknak bármilyen tárgyalásokat ajánljon.23
A Habsburg-házbeli uralkodó helyzete azonban ett!l függetlenül továbbra
is kétségbe ejt! volt, ezért arra kényszerült, hogy tovább folytassa a fegyverszüneti tárgyalásokat. Mivel az ! részér!l továbbra is Gyulai altábornagy volt a
tárgyalási f!megbízott, Napóleon is azon a véleményen volt, meg kell nyernie a
magyarokat, hogy azok szakítsanak az ausztriai császárral. Ennek elérése érdekében a franciák császára nyilatkozattal fordult a magyarokhoz, amelyben felszólította !ket, hogy maradjanak távol a hadi eseményekt!l.24 Eközben Davout
marsall felszólította Pálffy tábornokot, hogy írjon alá egy megállapodást a magyarországi csapatoknak az ausztriai határtérségb!l való visszavonására és a
nemesi felkelés elbocsátására. Mivel Pálffy erre egyáltalán nem rendelkezett
felhatalmazással, vissza kellett utasítania ezt a követelést, erre rövid úton bekövetkezett a magyar koronázó város, Pozsony francia megszállása. Ezzel
egyidej"leg Davout marsall azzal fenyegette meg a magyarokat, hogy az egész
országot megszállja, ha nem maradnak távol a háborútól. Nyomásgyakorlásként ugyancsak megszállás alá vonta a Bécs-Buda országúton fekv! stratégiai
jelent!ség" Köpcsény térségét, és Buda irányában Öttevényig portyázó különítményeket küldött ki.25 Erre adott válaszként József nádor mindent megtett,
hogy nemesi felkel! csapatokkal feltartóztassa a franciákat a Duna völgyében.
A további nemesi felkel! csapatok gyülekeztetésének lezárultáig az uralkodó
engedélyével valamennyi magyar felségterületen állomásozó császári-királyi
köteléket, azaz 12 gyalog zászlóaljat és 2 lovas divíziót Budára küldte.26 Harccselekményekre azonban nem került sor, mivel a franciák teljesen váratlanul
november 30-án kiürítették a megszállt magyar területeket és helységeket.27
E napon már bizonyos volt, hogy a háborút valószín"leg hamarabb döntésre viszik a szembenálló felek, mintsem eddig gondolni lehetett. A már jelzett
ellátási nehézségek miatt ugyanis az osztrák és az orosz hadvezetés együttes
határozatot hozott, hogy csapataikat Morvaországba vonják vissza,28 és el!kéWERTHEIMER, I. k. 324. skk.
MOL, MKdP, 1805, Fasc. III. Nr. 446, ad. Nr. 446. Íme a franciák császárának a magyarokhoz
intézett elfeledett felhívásának pontos és hiteles szövege: Hongrois! Restez paisibles et Votre
Indépendence, Votre Constitution et Vos Privileges seront respectés. Gardez Vous de toute levée de troupes,
dInsurrection et de toutes especes dhostilités et Vous ne trouverez en Nous que Bienveillance et ces
sentiments destime que Nous avons tant de fois témoignes à Votre nation.
25 Hadtörténelmi Levéltár, Budapest (a továbbiakban: HL), Generalcommando für Ungarn (továbbiakban: GCfU), Ungarische Insurrection, 1805-XI-4 1/2, 1805-26 a, 1805-26 b, 1805-XIII-8. Vö.:
GYALÓKAY Jen!: A magyar nemesi insurrectio #805-ben, Hadtörténelmi Közlemények, 1925. 281. skk.
26 MOL, MKdP, 1805, Fasc. II. Nr. 40. 55. 56. 71. 83. 98. 130.
27 MOL, MKdP, 185. Fasc. III. Nr. 339.
28 DUFFY, Christopher J.: Austerlitz #805, London, 1977. (továbbiakban: DUFFY), 51. skk.
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szítenek egy Brünn környéki dönt! csatavívást.29 Míg Bécs továbbra is francia
megszállás alatt állt, a francia harapófogóból ki tudtak csúszni a szembenálló
szövetséges hadak, és ezt az osztrák és az orosz csapatok szétbontakoztatásával
el! tudták készíteni.30 Az erre rákövetkez! er!összpontosításkor a 139 ágyúval
támogatott, összesen 69.900 francia harcossal szemben 69.920 orosz és 21.195
császári-királyi, összesen 318 ágyú támogatásában részesül! katona állt szemben.31 A szövetségesek soraiban 6 gyalogzászlóalj és 14 huszársvadron, összesen mintegy 5600 f!, vagyis a császári-királyi er!k mintegy egy jó egynegyede
származott magyar királyságbeli területekr!l.32
Ennek ellenére a három császár csatáját a magyar hadtörténelem alig említi,
magyar részr!l pedig egyáltalán nem elemezte.33 Ezért itt és most nem a csata
általános lefolyásának megelevenítésére törekszünk. Még a többi alakulat harctevékenységét is csak röviden érintjük, viszont megkíséreljük, hogy a magyar
csapatkötelékek m"veleteit állítsuk középpontba, a csatával kapcsolatos fejleményeket e sajátos magyar néz!pontból ábrázoljuk.34
A magyarországi egységeknek a csatában végül is bevetésre került huszárait és gyalogosait az összesen négy hadoszlopba tagolt szövetségesek 1. oszlopának az el!védjébe osztották be, és így !k a csata el!tti éjjelt Holubitz és
Blasowitz között, a zömmel Aujezdnél és e körüli küls! !rállásokban töltötték
el.35 Röviddel éjfél után minden parancsnok reggel hét órára kapott támadási
parancsot. A 11. székely határ!r- és a 4. Hessen-Homburg-huszárezred el!!rsKA, AFA, Deutschland, 1805-XIII-59. 1805-XIII-12 ½. 1805-XIII-74 ½.
EGGER, Rainer: Das Gefecht bei Hollabrunn und Schöngraben, Wien, 1974. 15. skk. RÜSTOW,
Wilhelm Friedrich: Der Krieg von #805 in Deutschland und Italien, Zürich, 1859 (továbbiakban:
RÜSTOW), 351. kk.
31 STOCKLASKA, Walther: Die Schlacht bei
Austerlitz, Brünn, 1905. (továbbiakban:
STOCKLASKA), 153. skk. STUTTERHEIM, Carl von: Materialien zu der Geschichte der Schlacht bei
Austerlitz, Wien, 1906. 39. skk.
32 KA, AFA, Deutschland, 1805-XIII-56, 1805-XIII-59, 1805-XIII-68. Vö.: Duffy, 174. skk.
33 Az üdít! kivétel napjaink két eltér! jelleg" ábrázolása: NAGY István: Az austerlitzi csata
(1805. december 2.), Aetas, 2001/2. 50-79. és CSIKÁNY Tamás: Magyarok az austerlitzi csatában, IN:
SZABÓ János (szerk.): A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak. Tanulmányok Ács Tibor
tiszteletére, Budapest, 2007. 15-26.
34 KA, AFA, Deutschland, 1805-XI-66 ¼,. Ez az ausführliche Relation (részletes jelentés) képezi
a csata rekonstruálásánál a részletekig men!en hiteles alapvet! forrást, ezért az ismétl!d! hivatkozásokat mell!zve, innent!l erre támaszkodunk, a további hivatkozások csak ennek kiegészítését
jelentik. Ugyancsak visszatér! ellen!rzésül szolgáltak a továbbiakban külön ugyancsak további
ismétl!d!en hivatkozás nélkül maradt m"vek: TREUENFEST (1878): 231. skk. JANETSCHEK,
Clemens: Die Schlacht bei Austerlitz, Brünn, 1898. 56. skk. MAYERHOFFER VON VEDROPOLJE,
Eberhard: Die Schlacht bei Austerlitz am 2. Dezember #805, Wien, 1912. 27. skk. STUTTERHEIM, Carl
von: Az austerlitzi ütközet, H. n. 1912. 30. skk. U!.: Die Schlacht bei Austerlitz. Von einem Militär,
Augenzeugen de Zweiten Dezember #805. H. n. 1806. 60. skk. ill. Österreichische Militärische
Zeitschrift, 1846/2. 316. skk. SCHÖNHALS, Karl Ritter: Die Schlacht von Austerlitz am 2. Dezember
#805, Österreichische Militärische Zeitschrift, 1822/2. 243. skk. V. ö.: UHLIR, Dusan: Bitva Tri
Cisaru Slavkov/Austerlitz, 1805. Brno, 1995.
35 KA, AFA, Deutschland, 1805-XIII-68; TREUENFEST (1878): 231. TREUENFEST: Geschichte des
k. u. k. Husarenregiments Nr. 4. Wien, 1903. (továbbiakban: TREUENFEST 1903), 336. La bataille
dAusterlitz par un militaire, Hambourg, 1806 (továbbiakban: La bataille), 61.
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különítményeit ezzel egyid!ben arra utasították, hogy haladéktalanul gyülekezzenek az oszlop-el!véd többi csapatával együtt Aujezdnél. A balszárnyon
belül a korábbi el!véd is csatarendet vett fel, és december 2-án fél nyolckor
kezdett el!re nyomulni. A 4. huszárezred a jobb, a 11. huszárezred a bal oldalon menetbiztosítóként vonult, köztük az 1. és 2. székely, valamint a bródi és az
ottocsáni határ!r-gyalogezred összesen hat zászlóalja mellett tizenegy császárikirályi és orosz svalizsér, ulánus és kozák divízió menetelt.36
Nyolc óra körül ennek a 6.340 f!s és tizenkét löveggel meger!sített oszlopel!védnek az éle elérte a franciák Tellnitz elé el!revont jobb szárnyát. A reggeli
köd miatt az el!l menetel!k nem észlelték id!ben, hol és milyen er!s ellenséges
csoportosítás várja támadásukat. Az oszlop-el!véd parancsnoka, báró
Kienmayer altábornagy, miután felismerte a helyzetet, els!nek a 2. székely határ!r-gyalogezred századait küldte a franciák ellen. Gyilkos muskétat"z fogadta !ket, mire a határ!rök nagy hévvel támadásba lendültek. Heves ütközet
bontakozott ki, a franciák dühösen védekeztek, ám a magyarok nagy lendülettel újra és újra rájuk támadtak. Közben a huszársvadronokat a határ!rök két
szárnyán állították fel, hogy az esetleg beérkez! francia lovasságot feltartóztassák. A kölcsönös t"zváltás során néhány huszár is az ellenséges könny"gyalogos lövészek (tirailleurs) áldozatává vált. E közben a 2. székely határ!rgyalogezred Divéky Antal !rnagy vezényelte harcosai olyan nagy veszteségeket szenvedtek, hogy támogatásukra a hadvezetésnek az 1. székely határ!rgyalogezredet Knesevich György ezredparancsnokkal az élükön el!re kellett
küldeni. (Ám helytállása és példamutató küzdeni tudása elismeréseként
Divéky Antal !rnagy a csatatéren nyerte el az alezredesi el!léptetését.) A franciák is er!sítést kaptak, így a továbbiakban még a bródi határ!r-gyalogezredet
is harcba kellett vetni. Még kétszer vetették vissza a franciák a határ!röket,
amikor végre további, ezúttal német gyalogszázadok a korábban a franciák által védelmezett magaslatokat birtokba tudták venni. Ahhoz azonban, hogy
Tellnitz faluig el!re tudjanak nyomulni, további gyalog alegységeket kellett
harcba küldeni, így az ottocsáni határ!r-gyalogezred harcosait is. Még így is
kétséges volt a siker, mivel a harc folyamán az els! és a második hadoszlop f!
er!i még látótávolságon kívül voltak. A határ!röknek nagy er!feszítéseket kellett tenniük, hogy egyáltalán tartani tudják magukat. A 2. székely határ!rgyalogezred legénységének közel kétharmadát, az 1. székely határ!rgyalogezred szinte a felét elvesztette e küzdelem során.37
Végre reggel kilenckor az els! hadoszlop éle elérte a harcolókat. Buxhövden
tábornok azonnal friss er!ket küldött támogatásukra, így a hét francia
zászlóaljt ki tudták vetni Tellnitzb!l. A falun kívül azonban a franciák helyreállították a csatarendet, így a támadás megújításával meg kellett várni a második
hadoszlop beérkeztét. Az er!sítés ezúttal a franciák számára érkezett meg
el!bb, és ehhez még a köd s"r"bbé válása társult. Ezt a helyzetet a franciák vá36
37

KA, AFA, Deutschland, 1805-XIII-12. TREUENFEST (1878): 232. La bataille, 63.
TREUENFEST (1878): 234. TREUENFEST (1903): 338. La bataille, 63.
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ratlan ellentámadásra hasznosították, ez olyan heves volt, hogy a szövetségeseket kiverték Tellnitzb!l, és a falut ismét birtokba vették. S!t az orosz és császári-királyi harcosokat tovább üldözték. Ezúttal a 4. huszárezred parancsnoka,
gróf Mohr János Frigyes ezredes döntött roham indítása mellett. Ez együtt járt
azzal, hogy a báró Vécsey Ágoston !rnagy vezényelte határ!rvidékbeliek a
franciákat ismét megállították. (E helytállásukat a kés!bbiekben a császárikirályi hadvezetés azzal ismerte le, hogy mind Mohrt, mind Vécseyt a Mária
Terézia Katonai Renddel tüntette ki.) Id!közben a napsütés áttörte a s"r" ködöt, így a szövetségesek részér!l ismét a balszárny általános támadását rendelhették el. A császári-királyi és az orosz csapatok megint el!re nyomultak, és a
franciáktól végleg elragadták Tellnitzet. A csatának ebben a szakaszában a
franciák elhagyták a Tellnitz és Turas közti síkságot is, azonban a szövetségesek nem kezdtek üldözésükhöz. Erre Turas magaslatain hamarosan francia lovas alegységek jelentek meg. Kienmayer altábornagy, aki eközben további parancsokra várt, a 11. székely határ!r-huszárezredet küldte ellenük, mire a franciák visszahúzódtak.38
Déli fél egykor a szövetségesek bal szárnyát az a váratlan hír érte utol, hogy
a franciák középen er!sen benyomultak, a harmadik, az orosz hadoszlopot
meghátrálásra kényszerítették, és nemcsak a Pratzen el!tti magaslatokat, valamint a hasonnev" falut is elfoglalták, hanem már az Aujezd-hegyen nyomulnak el!re feltartóztathatatlanul, és látszólag ezáltal akarják leszakítani a bal
szárnyat a zömt!l. A császári-királyi csapatok ezért kiürítették az elfoglalt területet, és ismét visszavonultak a Tellnitz el!tti magaslatokra, hogy onnan fedezzék Buxdhöfen tábornok orosz csapatainak visszavonulását. Az orosz gyalogos
er!k szárnyának biztosítására a 11. huszárezred svadronjait a balszárny Liechtenstein Móric herceg által vezényelt három további lovasezredével er!sítették
meg, és a Tellnitz és Sokolnitz közti síkságra küldték. A 4. huszárezred svadronjai a gyalogosokkal, köztük a katonai határ!rvidékbeliekkel maradtak.
Közben a franciák megtámadták az Aujezd-hegyen visszavonulást keres!
orosz csapatokat. Heves t"zharcot követ!en a franciák birtokba vették Aujezd
falut. Az oroszok Tellnitz és a tavak közé vonultak vissza. Csak egyetlen lehet!ségük maradt, az ugyanis, hogy a tavak közti keskeny gáton vonuljanak el.
Miközben az oroszok ezt az utat választották, azt is tekintetbe kellett venniük,
hogy a franciák Aujezden és Satschanon át megkerülik az egyik tavat, és elvágják a menekülési útvonalat. Kienmayer altábornagy a 4. huszárezredet a
Satschan és Ottnitz közti magaslatokra küldte el!re, hogy a mozgást, ezáltal a
franciák szándékait megfigyelhessék. A 11. huszárezred egy svalizsérezreddel
együtt támogatta az oroszok visszavonulását, miközben az Aujezd és Sokolnitz
közti síkságon el!renyomult.39
Délután két óra körül a francia Vandamme-hadosztály megtámadta a szövetséges bal szárny maradványait, hogy végleg eldöntse a csata menetét. A tá38
39

TREUENFEST (1878): 234. TREUENFEST (1903): 339. La bataille, 64.
TREUENFEST (1878) 235. TREUENFEST (1903): 340. La bataille, 65.

564

Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves, ELTE, Budapest, 2010

madók a 11. huszárezred két svadronjával, valamint egy támogató orosz gyalogos és a már jelzett császári-királyi svalizsér ezreddel szemben alakítottak ki
arcvonalat. Az els! francia lovas támadást vissza tudták verni, s!t ellentámadásra indultak, amely a franciák megrendüléséhez vezetett. Erre váratlanul
er!s tüzérségi t"z volt a válasz, és a kartács-záporral elárasztott szövetségesek
súlyos veszteségeket szenvedtek. A 11. székely határ!r-huszárezred parancsnokát, a már említett Geringer ezredest is fejen találta egy golyó, súlyosan
megsebesült. Akkor a huszárok és a svalizsérok az orosz gyalogság menetét
fedezték, s!t maguk is visszahúzódtak. Miután valamennyi orosz átkelt a tavak
közti gáton, visszavonták a lovas svadronokat is. A visszavonulást Boskowitzig
folytatták. Kora este négy óra volt már, amikor a szövetségesek a csatateret teljesen kiürítették.40
A 11. huszárezred két divíziójának és a 4. huszárezred egy divíziójának
azonban kés! éjszakáig helyt kellett állnia, és a harcot mindig újra és újra fel
kellett vennie. #k ugyanis már a harccselekmények kezdetén a szövetségesek
jobb szárnyára kerültek, és el!ször az Austerlitz és Krzenowitz közti magaslatokon harcoltak, kés!bb Hostieradek és Birnbaum közt a Kobelnitz felé visszavonuló oroszok menetét fedezték. Ezt a kedvez! állást ezek a divíziók nem
tudták már elhagyni, így került sor a franciákkal való megújuló összecsapásaikra. A harcban halálos sebesülést szenvedett Knesevich György ezrede helyére
állt Rakovszky Mártonnal, a 11. huszárezred alezredesével példamutatóan
helyt álltak, míg végül december 3-án követni tudták a szövetségesek visszavonuló hadseregét.41
Miután röviden felvillantottuk a magyarországi kiegészítés" csapattesteknek a három császár csatájában való részvételét, egyértelm"en megállapíthatjuk, nem ott küzdöttek, ahol minden eld!lt, nekik csak mellékszerep jutott. S!t
általánosan kiterjeszthet! ez a megállapítás még azzal, hogy a francia császár
és az orosz cár hadaiban küzd! két fél között az ausztriai császár és magyar király alattvalói háttérbe szorítottan csak segédkezhettek. Ennek ellenére hasonló
arányú veszteséget szenvedtek, mint a gy!ztes franciák. A franciák 8.339 halottat, sebesültet és elt"ntet hagytak hátra,42 míg az osztrákok és magyarok együttesen 5.922 f!t,43 az oroszok viszont mintegy 11.000 f!t.44 A véres magyar veszteséget alapvet!en a gyalogos kötelékek szenvedték el, így a négy határ!rgyalogezred összesen közel 2.000 f!t vesztett, míg a két magyar huszárezred
együttesen alig 72 f!t és 116 lovat.45
A veszteségi számok mögött a harcba küldött katonák h!sies helytállását
kell látnunk. A sok kitüntetés mellett száz magyarországi huszárnak az jelentett külön elismerést, hogy a csata részvev!i közül december 4-én !k kísérhetTREUENFEST (1878): 236. TREUENFEST (1903): 341. La bataille, 70.
TREUENFEST (1878): 237. TREUENFEST (1903): 328. 343. La bataille, 102.
42 LACHOUQUE, Henry: Napoléon à Austerlitz, Paris, 1961. 344.
43 STOCKLASKA: 60.
44 RÜSTOW: 393.
45 TREUENFEST (1878): 238. TREUENFEST (1903): 343.
40
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ték I. Ferenc császárt-királyt I. Napóleon császárral való személyes találkozóra
a Nasisedlowitz el!tti Spaleny nev" malomhoz, és !k díszeleghettek a két
uralkodó el!tt.46
Végezetül meg kell még említnünk, hogy József nádor az el!készületeket az
általános nemesi felkelés kiállításához a három császár Austerlitz melletti csatájának napjaiban is folytatta.47 A már december 6-án megkötött fegyverszüneti
megállapodás 3. cikkelye azonban kimondta a további szervezés tilalmát.48 I.
Ferenc király erre úgy rendelkezett, hogy további csapattesteket már ne szervezzenek, de a már megszervezetteket továbbra is tartsák együtt gyülekez!táboraikban.49 A nádor azonban még a folyamatban lév! szervezési tevékenységet sem állíttatta le, az általános nemesi felkelés felállítása így az 1805. december 26-án Pozsonyban megkötött béke ellenére is rendületlenül folyt. Ennek
véget vetni csak az 1806. január 8-i királyi pátenssel sikerült. 50 Ez azt is jelenti,
az 1805-ös háborús esztend! magyar szempontból átcsúszott a következ! esztend! els! napjaira.
Az általános magyarországi háborús hangulat jellemzésére, az egyes csapattestek távoli ide-oda irányítására, a katonák nagyfokú mozgásának természetes
voltára utalóan következzék e csatához köt!d!en egy igaz történet, ahogyan az
ezredkrónika megörökítette, és ahogyan az a történet a katonautódok közt még
egy évszázadig szájról szájra terjedt.
Az austerlitzi csata el!tti ezredmustrán a 11. székely határ!r-huszárezredbe
beosztott Stroje (?) nev" közhuszár olyan - ki tudja milyen megpróbáltatásokon
keresztülment - szerencsétlen kinézet" lovon jelent meg, hogy nem kerülhetett
hadi alkalmazásra. A távoli morvaországi síkságon ráadásul svadronparancsnoka katonás rövidséggel így hozta ezt huszára tudtára: Kend hazamehet! Erre
az iskolázatlan, de parancsteljesítéshez szokott katona ezt szó szerint vette. Kiválva svadronja kötelékéb!l, míg bajtársai a csatatér felé vonultak el, ! lovát
Brünnek fordította, és a morvaországi székvárostól a székelyföldi Sepsiszentgyörgyben m"köd! hadkiegészítési központig lovagolt harcképtelen lován. Öt
havi, úttalan utakon történ! folytonos úton léttel, minden ellen!rzés nélkül, teljes el!írt menetfelszerelésével, sértetlenül haza érkezve, el!írásszer"en jelentkezett további szolgálatteljesítésre.51 Íme, az egykori igazi magyar virtus, kötelességtudat, becsületesség és hazaszeretet ma már ritka együttesének minden
csatadiadalnál maradandóbb történelmi példája.

TREUENFEST (1878): 238. TREUENFEST (1903): 344.
MOL, MKdP, 1805. Fasc. III. Nr. 362, 375, 391, HL, GCfU, Ungarische Insurrection, 1805-XIII-8.
48 MOL, MKdP, 1805. Fasc. III. Nr. 499. A bizonyos 3. cikkely pontos szövege: Il ne sera fait en
Hongrie aucune espèce de levée en masse ni dinsurrection.
49 MOL, MKdP, 1805. Fasc. III. Nr. 499. JNI-II, 392. 459.
50 MOL, APS, 1805. Acta insurr.Nr. 6.
51 TREUENFEST (1878): 240.
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Életr!l, pályáról

Interjú Vadász Sándor professzorral
Vadász Sándor az ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének professzora 80
éves. Ebb!l az alkalomból életér!l, munkásságáról, terveir!l kérdezzük.

K

aposváron születtem 1930. február 3-án. A városnak akkoriban
polgári arculata volt. Édesapám postaaltisztként dolgozott. T!le
két jó tulajdonságot örököltem: az igazságérzetet és a nagy munkabírást. Édesanyámnak igen finom ízlése volt, s ez mindenben megnyilvánult, a lakáskultúrától kezdve az öltözködésig. Mindketten szerették az életet. Röviden kispolgári életformában éltünk. Szüleimet azért is nagyon becsülöm, mert mindent megadtak és biztosították a tanulás nyugodt körülményeit. 1941 nyaráig, a II. világháborúba való belépésünkig semmiben
nem szenvedtem hiányt. Az alapítóról, Somsics Pál grófról elnevezett fiúgimnáziumban kitüntetéssel érettségiztem 1948-ban. Tudom, a mai generációk számára szokatlanul hangzik, amit most mondok: mi nagyon sokat tanultunk, minden este általában fél tízig.
A negyvenes, ötvenes évek fordulóján volt egyetemista. Milyen volt akkor történelem szakos hallgatónak lenni?
1948-ban kerültem a bölcsészkarra, ami akkoriban még ugyanitt volt a Múzeum körút 6-8 szám alatt. Egy rokonom, a gimnázium pedellusa, minden erejével megpróbált lebeszélni arról, hogy tanár legyek, de nem tudott. Az én generációm tanítani akart, s bennem és a többiekben egyaránt megvolt a hivatástudat. Az egyetemen tanulócsoportok voltak, s ezeknek igen nagy összetartó
erejük volt. Akkoriban elképzelhetetlen volt az a manapság gyakori jelenség,
hogy egyes hallgatók egyáltalán nem ismerik évfolyamtársaikat. Mi gyakran
vitatkoztunk és ezek nem álviták voltak, mivel ki akartuk bontani a saját személyiségünket. Igaz, voltak köztünk karrieristák is. A Horthy-korszak gazdag
családjainak gyerekei közül szép számmal jártak a bölcsészkarra, s !k mindent
megtettek, hogy beilleszkedjenek az új rendszerbe. És az akkori egyetemisták
között voltak meggy!z!déses kommunisták is. A mozgalmi munka, amely ekkortól jelent meg az egyetemeken, szintén része volt az életünknek, és abban
mindenkinek részt kellett vennie. Volt, hogy az embernek azt mondták, te holnaptól agitátor leszel, te pedig faliújság felel!s és még sorolhatnám a feladatokat. S ezt a munkát akkor is végezni kellett, ha tudtuk, hogy egy leegyszer"sít!, s!t primitív propagandával kell dolgoznunk. Én csak annyit próbáltam tenni, amennyi kötelez! volt, s emiatt többször is megkaptam, hogy nem vagyok
elég alapos a mozgalmi munkában. Egyetemi éveimre esett az egyetemek ideológiai alapon történ! megtisztítása is. Nagy nevek estek áldozatul ennek és
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küldték el !ket az egyetemr!l, mint például Váczy Pétert, Hóman Bálintot,
Hajnal Istvánt, Domanovszky Sándort, Bibó Istvánt és Kosáry Domokost. Helyükre a népi demokrácia feltétlen hívei jöttek, sok esetben Moszkvából.
Közülük Andics Erzsébet nevét kell megemlítenem, aki akkoriban a kultúra
és az oktatás területén élet és halál ura volt. Az egyetemi évek alatt fizikai
munkát is végeznünk kellett. Dunaújvárosban (akkor Sztálinváros) segédkeztünk az acélm" építésében. Ott hallottam életem legrövidebb szónoklatát. Az építésvezet! kiállt elénk és a következ!t mondta: Az elvtársak eddig
csak tanultak. Most mutassák meg, hogy dolgozni is tudnak! És mivel fiatalok
voltunk, azért szórakoztunk is, és a szerelem se került el minket. Magam is
az egyetemen ismertem meg a feleségemet. A mai fiataloktól azonban azt
hiszem egy dologban különbözött a helyzetünk, életünk: a politika mindenütt jelen volt és senki nem vonhatta ki magát a hatása alól.
Mikor, és hogyan fordult Professzor Úr figyelme az egyetemes történelem felé?
Meg kell, hogy mondjam, a választás nem igazán az én érdemem. Az els! professzorom ugyanis Ger!né Fazekas Erzsébet, Ger! Ern! felesége volt.
Mindjárt hozzáteszem, hogy nem szabad a férje miatt negatívan megítélni
!t, mert Ger!né alapvet!en jóindulatú ember volt. # tanácsolta nekem,
hogy foglalkozzak a francia forradalom történetével. Gyakorlatilag ráállított
egy pályára. 1952-ben kerültem a tanszékére és 1956-ig a francia forradalom
történetével foglalkoztam. Korábban is érdekl!dtem az egyetemes történelem iránt, mivel nem csak Magyarország története kötött le. Érdekelt a 19.
századi Európa története, de a két világháború is. Ez az érdekl!désem azóta
is megmaradt. F! kutatási területem az 1789-t!l 1918 végéig tartó id!szak,
noha vannak kutatásaim az 1920-as, 1930-as évekb!l is. Franciaország történetét a hosszú 19. században figyelemmel kísérem, mert példaérték"nek
tartom. Az utóbbi id!ben annyi változás történt, hogy 10 - 15 éve eszmetörténettel is behatóan foglalkozom.
Hogyan élte meg "956-ot? Vállalt valamilyen közéleti szerepet?
Egy kis karcolást én is ejtettem az akkori Magyarország arculatán. El!rebocsátom, hogy nekem csak október 23-án estig volt szerepem. Nem gyávaságból, hanem azért, mert az egyetemen már mutatkoztak olyan jelenségek,
amelyek nekem nagyon nem tetszettek. Amikor hirtelen nagy változások
történnek egy országban, gyakran oda nem való emberek is felszínre kerülnek. 1956-ban kari DISZ-titkár voltam és az október 23-i felvonulás el!készítésében volt részem. A jogi kar fiatalságával szervezkedtünk közösen.
Valamelyik külvárosi kerületbe is kimentünk, talán Ferencvárosba, és ott
különféle üzemeknél kerestünk kapcsolatokat, támogatást. Úgy tudnám
összefoglalni, hogy amiben én ténylegesen részt vettem, az a forradalom els! napjának és az el!tte való heteknek a szervez!munkája.
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Hogyan érintette a forradalom és a szabadságharc leverését követ! megtorlás?
Engem nemcsak érintett, hanem sújtott is. Túlzás nélkül állíthatom, hogy
életem legsötétebb id!szaka volt. Szamuelly Tibor volt a tanszékünk vezet!je
és egyúttal rektorhelyettes is. # az 1919-es tanácsköztársasági vezet! unokaöcscse volt. 1957 májusában a kezembe nyomott egy hivatalos iratot, amin az állt,
hogy áthelyeznek egy f!városi általános iskolába. Szamuelly azonban azt
mondta, hogy megkegyelmez nekem, nem akar az egyetemr!l eltávolítani,
ezért a kari történeti könyvtárba kerülök könyvtárosnak. Nem a munka miatt
kárhoztattam ezt, hanem azért, mert megfosztottak a tanítás és a kutatás lehet!ségét!l. A rendszer kegyetlenségéhez csak annyit, hogy kisebbik fiam, Balázs
születésekor nem kaptam egy fillér fizetésemelést sem. El!fordult az is, hogy
valaki átment az utca másik oldalára, csak azért, hogy ne kelljen köszönni egy
olyan kollégájának, aki ellen éppen eljárás folyt. Egy utcai köszönés, egy vacsorameghívás egyaránt gondot okozhatott politikailag. Ez persze nem velem
esett meg, de hasonló történeteim nekem is vannak. Valamikor az 50-es évek
végén egy kollégával beszélgettem a folyosón, amikor ! hirtelen tett egy sasszé
lépést. Nem tudtam mire vélni a dolgot, amíg hátra nem néztem. Kiderült,
hogy a dékán jött felénk, és a kolléga nem akarta, hogy a dékán együtt lássa velem. Ehhez hasonló az az eset is, amikor nem kaptam tejport. Jól tudták, hogy
csecsem! van a családban, mégsem kaptam, mert aki osztotta, nem akarta,
hogy meglássák miközben nekem is ad. Ezt a korszakomat sporthasonlattal élve ahhoz tudnám hasonlítani, amikor egy csatárt úgy elkaszálnak, hogy a futópályára csúszik, és úgy kell visszakúsznia a pályára. Valóban nagyon nehéz
volt az újrakezdés. 1964-ben lettem a Magyar Tudományos Akadémia aspiránsa, majd 1969-ben szereztem kandidátusi fokozatot a Lenin és a zimmerwaldi baloldal cím" kandidátusi disszertációm megvédésével, majd visszakerültem a
tanszékre, és lassan titulusban is követtem a többieket.
"989-ben jelent meg Emberek és eszmék a francia forradalomban cím# monográfiája. Milyen fogadtatása volt? Úgy gondolja, hogy ez a történelmi esemény elegend!
figyelmet kapott idehaza a bicentenárium idején?
Nehéz megválaszolnom ezt a kérdést, mivel ebben én is érintett vagyok. A
könyvem fogadtatása alapjában véve jó volt, egy bírálatot leszámítva. Ennek
valójában nem sok köze volt a recenzióhoz, mivel a ledegradálás és személyem
lejáratása volt a célja. Nagyon kellemetlen volt ez a bírálat, de viszonylag könynyen túltettem magam rajta. Nagyon jól esett és elégtételt is jelentett, hogy nem
sokkal a rendszerváltás után bejött hozzám két hallgató és azt mondták: professzor úr, ezt a könyvet teljes lelkiismerettel vállalhatja. A könyv olyan id!szakban jelent meg, amikor a forradalmak, mint olyanok eleve gyanúsak lettek. A
francia forradalommal kapcsolatban pedig a szakma- és a nagyközönség egy
része is kimondottan hajlott az általánosítás és a felszínes megítélés felé. Ennek
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a lényege abban állt, hogy a forradalom csak terror, csak guillotine, csak jakobinus rémuralom volt. Azt mondhatom, hogy ez a nagy jelent!ség" történelmi esemény az el!bb felsoroltak miatt nem kapta meg azt a figyelmet,
amit megérdemelt. A sz"klátókör"ek mondhatnak, amit akarnak, de a francia forradalom hatása az egész 19. században jelen volt, s!t bizonyos értelemben a mai napig érezhet!. Nem a mindennapok eseményei, hanem szellemi öröksége miatt.
Hogyan látja ma az egyetemes történelmi kutatás helyzetét?
Nehéz, de nem lehetetlen feladat. Azt kell látni, hogy a hungarocentrikus
látásmód er!södik. Ez nem kedvez az egyetemes történelmi vizsgálódásnak,
ráadásul tarthatatlan álláspont. Nem vagyunk sem nagy, sem középhatalom, tehát nem tehetjük meg, hogy figyelmen kívül hagyjuk a nagyvilág eseményeit. Ezt különben ma már a nagyhatalmak sem tehetik meg. Sajnos ki
kell mondani, hogy sok történésznél is hiányzik az egyetemes történelmi látószög. Ez azért is hiba, mert nincs olyan nagyobb eseménye történelmünknek, amely kizárólag magyar jelleg" lenne. A nemzetközi helyzet alakulása
szinte mindig hatással volt a mi történelmünkre is. El!ny a fiatalabb kutatóknak, hogy javultak az utazási lehet!ségek és egyre többen beszélnek idegen
nyelvet vagy nyelveket. Fontos a figyelem és az utánajárás. Számos példát
tudnék mondani, hogy itt Budapesten is nagyon sok értékes egyetemes történeti jelent!ség" forrást találtam. Hiszem és vallom, hogy Magyarországon
minden ellenkez! híresztelés ellenére lehet és van értelme kutatni az egyetemes történelmet.
Professzor Úr évekig ismeretterjeszt! m#sort vezetett a közszolgálati rádióban. Mit tartott fontosnak megosztani a nagyközönséggel? Hogyan látja az ismeretterjesztés helyzetét?
Rendkívül fontosnak tartottam és tartom az ismeretterjesztést. Úgy gondolom, hogy nemcsak a vájt fül#ekkel, vagyis a szakmabeliekkel kell megosztani
kutatásaink eredményeit. Els!sorban az érettségizetteket és természetesen a
diplomásokat céloztuk meg. Azokat, akik nem foglalkoznak behatóan a történelemmel, de képesek megérteni az ismertebb események f! mozgatórugóit. A
rádiós ismeretterjesztés úttör!i Karsai Elek, Hanák Péter és Benda Kálmán voltak, akikhez kés!bb én is csatlakoztam. Mindent megtettünk, hogy a különböz! korszakokat közel hozzuk az érdekl!d! hallgatókhoz. Melyek voltak ezek?
Magyar történelemb!l az államalapítás, a tatárjárás, Hunyadi Mátyás kora,
Mohács, a Rákóczi-szabadságharc, 1848-1849, Trianon. Egyetemes történelemb!l f!leg a 19- 20. század, utóbbinál a világháborúk és a holocaust. Volt egy
nem túl nagy, de igen megbízható hallgatósága ezeknek a m"soroknak, akik
igényelték a történelmi ismeretterjesztést, s ezt a leveleik is bizonyították. Mi a
legjobb tudásunk szerint igyekeztünk ennek eleget tenni, de sajnos mára már
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vége, mert megsz"nt a m"sor. 2007-ben Rádiós Történelem címmel nyomtatásban is megjelent 25, korábban elhangzott rádiós beszélgetés.
Amikor egy harmadéves egyetemi hallgató konzulense lesz, milyen tanácsokat ad
neki, s melyek azok az instrukciók, amelyeket a kezdet kezdetén fontosnak tart közölni?
Azok közé a történészek közé tartozom, akik a történeti forrást mindenek
el!tt valónak tartják. A kezdet kezdetén meg kell tanítani a hallgatónak a helyes forráskezelést és a forráskritikát, majd a források összehasonlító elemzését
kell elvégeznie. Ezen kívül a szakirodalomban fellelhet! különböz! vélemények ütköztetését is fontosnak tartom. A tanárnak az egyik legfontosabb feladata a szakdolgozóival való intenzív foglalkozás. Én már jóval a leadási határid! el!tt szoktam kérni egyes fejezeteket, hogy lássam hallgatóim stílusát és
segíteni tudjak, ha szükséges. Nem szabad elfeledni, hogy a szakdolgozat az a
m", amelynek készítése során leginkább kiderülnek az adott hallgató kutatói
képességei. Fontosnak tartom, hogy a konzulensi segítség személyre szabottan
történjen, nem lehet sablonokkal dolgozni, mivel minden hallgatónak más az
er!ssége. A tanárnak igazodnia kell ehhez. Ha például valaki nagyon egy adott
irányzat, vagy tudományág felé húz, meg kell próbálni az arany középúton
tartani. Mindig az volt a célom, hogy szakdolgozóim a lehet! legtöbbet hozzák
ki saját kutatásaikból. Összegezve: a hallgatónak éreznie kell, hogy a tanár tör!dik vele, érdekelt a sikerében, nemcsak formális kettejük viszonya.
Ha visszagondol az életm#vére, mely munkáit emelné ki?
Ahol nagyon sok újat mondtam, az a Vix és Károlyi cím" írásom, ami a
Hadtörténelmi Közleményekben jelent meg. Ezenkívül meg szeretném említeni azokat a publikációimat, amelyek az antanthatalmaknak Magyarországgal kapcsolatos terveir!l szóltak. Egy Párizsban zajlott kutatásom alkalmával megtaláltam Frankel Leó hadbírósági dossziéját is. Lényegesnek
tartom még stockholmi kutatásaimat, és az ezek alapján készült svéd nemzettudat sajátosságait elemz! írásomat. Nagy hirtelen ezeket említeném,
amelyekben kulcsfontosságú eseményekkel és elméleti kérdésekkel kapcsolatban hoztam új eredményeket. Nem merek pontos számot mondani, de
úgy gondolom, hogy több mint tíz ilyen írásom volt. Ez nem azt jelenti,
hogy a többi írásomban nem volt új, de ezek voltak azok, amelyek szinte
száz százalékosan ismeretlen forrásokon alapultak.
Professzor Úr szerint mi a legszebb a kutatómunkában?
Hadd hivatkozzak egy kollégára, aki sajnos már nincs köztünk. Varga János
mondta egyszer, hogy a történész munkájának az a legszebb része, amikor még
ott ül a levéltár kutatótermének a csendjében. A feldolgozás kezdetével már
különféle fékek lépnek m"ködésbe. Teljes mértékben egyetértek vele. Annyit
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f"znék hozzá, hogy szerintem a kutatás tulajdonképpen halottidézés. A történész megidézi és feltámasztja azokat, akik egykor a történelmet csinálták.
Milyen tervei vannak a jöv!re nézve?
Mostanság inkább tanulmányírással foglalkozom. Ehhez olyan forrásokat
használok, amelyeket eddig nem volt id!m feldolgozni. Els!sorban korábbi,
külföldi kutatásaimból hazahozott, a szekrényem mélyén pihen! jegyzeteimre
gondolok. Ezek a témák javarészt magyar és egyetemes történelmi határterületeken, francia-magyar, német-magyar, orosz-magyar, stb. kapcsolatokban mozognak. Van egy új kutatási területem, amit eddig még nem említettem. Nagyjából tíz éve kutatok az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában.
Nagyon szeretnék az itteni a kutatásaimból egy összefoglalót írni. Ilyesmi lehetne a címe: Egyetemek és az állambiztonság. Terveim tehát vannak, és nem is
adom fel !ket. Csak az er!mb!l és az id!mb!l fussa!
Ehhez kívánok er!t, egészséget!
Az interjút készítette: Tóth Péter András
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