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ELŐSZÓ 
 

Lectori salutem!  
Nagy örömünkre második alkalommal köszönhetjük így az  
I. Tóth Zoltán Kör nevében az Olvasót. Legutóbb a 2013-ban 
megjelent Paletta − I. Koraújkor-történeti Diákkonferencia 
anyagát összegyűjtő kiadványban volt erre alkalmunk, amely 
számunkra mérföldkövet jelentett. Ez most sincs másként. 
 A kötetben szereplő dolgozatok 2013. április 23-án hang-
zottak el előadásokként az ELTE BTK Történeti Intézetében 
tartott második Paletta elnevezésű hallgatói konferencián, 
amelyet ezúttal az új- és jelenkornak szenteltünk. A konferen-
cia szervezésével és lebonyolításával járó teendőket Horváth 
Ágnes, Kovács Ágnes, Nádasdi Szandra, Fekete Bálint, Hevő 
Péter, Nyul Viktor és Virovecz Nándor vállalta magára.  
 A tizenöt előadó öt szekcióban prezentálta eredményeit a 
megjelent közönségnek, sajnos a kötetben csak a hét elkészült 
kézirat kaphatott helyet. 
 Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget és támogatást 
Dr. Borsodi Csaba rektorhelyettes úrnak, az ELTE BTK Tör-
téneti Intézete igazgatójának, valamint az ELTE BTK Új- és 
Jelenkori Egyetemes-, illetve Magyar Történeti Tanszékén ok-
tatóknak. Külön köszönet illeti a szekcióvezetőket, 
Dr. Manhercz Orsolyát, Dr. Mátay Mónikát, Dr. Búr Gábort, 
Dr. Csapó Csabát és Dr. Kövér Györgyöt, továbbá a dolgozatok 
lektorait, amiért megjegyzéseikkel, tanácsaikkal segítették a 
hallgatókat. Az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzata évek óta 
támogatja az I. Tóth Zoltán Kört, ez most is így volt, köszön-
jük. Végül, de nem utolsósorban szeretnénk hálánkat kifejezni 
az ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára dol-
gozóinak, hogy ez alkalommal is − mint már oly sokszor − se-
gítségünkre voltak.  
 Azzal a reménnyel bocsájtjuk útjára a második Palettát, 
hogy történészhallgatók újabb generációinak ad ösztönzést 
arra, hogy közösen szervezzenek konferenciákat, szerkessze-
nek kiadványokat, azaz aktív részesei legyenek az egyetemi 
közéletnek. Mi már elmondhatjuk: megéri a fáradtságot.  
 

A szerkesztők 
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KÁRPÁTI ATTILA ISTVÁN  

„...úgy érezték, szavak nem is kellenek,  
így is megértik egymást”1 

Wesselényi Miklós és Széchenyi István  
barátságának kezdetei (1821−1822) 

esselényi Miklós és Széchenyi István barátsága a re-
formkor egyik leghíresebb, politikai szempontból 
pedig az egyik legtermékenyebb kapcsolata volt. 

Annak ellenére, hogy 1835-ben útjaik különváltak, életük vé-
géig barátoknak tartották egymást. Az utókor lassan megfe-
ledkezett közös munkájukról, és az eszmék, gondolatok egyes 
részeit, amelyek beszélgetéseik, vitáik révén létrejöttek, a köz-
tudat már Széchenyinek tulajdonította. Jelen dolgozatban ba-
rátságuk kezdeteit kívánom bemutatni: közös utazásukat, a 
kettejük közötti hasonlóságokat és különbségeket, valamint 
közös élményeiket, amelyek révén kapcsolatuk megerősödött. 

Előzmények  

A reformkor későbbi két nagy politikusának első találkozására 
1820. augusztus 10-én, Debrecenben került sor, azonban en-
nek körülményeiről nem sokat tudunk. Széchenyi 1821 júliu-
sában háromhetes szabadságot kapott azzal a céllal, hogy lo-
vakat vásároljon ezrede számára Erdélyben.2 Útjának végén 
látogatta meg Wesselényi bárót Zsibón, és a beszélgetéseik 
nyomán írta Naplójába híres sorait: „Wesselényi Miklós köze-
lebbi megismerésével igen sokat nyertem. Vele örökké szoros 
és felbonthatatlan barátságban fogok élni, érzem ezt.”3  

Mindkettejük számára a legjobbkor jött a másik barátsága, 
hiszen egyaránt nehéz időszakot tudhattak maguk mögött. 
Birtokának problémái, az éhínség, ménesének betegség általi 
megtizedelése súlyos anyagi problémát okozott a bárónak. 
                                                
1 GÁSPÁRNÉ, 1938. 191. A dolgozat szakmai lektorálását Dr. Csorba Lász-

ló végezte. Munkáját ezúton is köszönjük! 
2 OPLATKA, 2005. 111.  
3 SZÉCHENYI−WESSELÉNYI, 1986. 55.  

W 
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Korábbi mentoraitól, Döbrentei Gábortól és Kazinczy Ferenc-
től való fokozatos eltávolodása, és a birtok gondjai felé fordu-
lása miatt egyre magányosabbá vált. Emellett Wesselényi há-
zassági álmait sem tudta valóra váltani. 1816 óta udvarolt 
Bethlen Ninának, az Alsó-Fejér megyei alispán lányának, 
azonban az apa meghiúsította a frigyet. A lesújtott báró kerül-
te ismerőseit, és idővel csak korábbi lelki támaszának és ba-
rátjának, Kazinczynak tudott levélben megnyílni.4 

A zsibói egymásra találás előtti időszak Széchenyi számára 
is nehézségekkel teli volt. 1820 szeptemberében elhunyt só-
gornője, korábbi nagy szerelme, Caroline Mead. A szeretett nő 
halála indította el a grófban az önvád folytonosan visszatérő 
jelenségét, amelynek lelki nyomai minden évforduló alkalmá-
val megjelentek a Napló lapjain. Néhány hónappal később, 
1820 decemberében újabb tragédia történt: elhunyt édesapja, 
Széchényi Ferenc gróf. A céltalan, még a világban helyét kere-
ső grófot hivatásában is kudarc érte, hiszen a becsvágy által 
hajtva hiába próbálta elérni őrnagyi kinevezését, próbálkozása 
nem járt sikerrel.5 

Ilyen körülmények között kezdődött el a reformkori politi-
kai élet két kimagasló egyéniségének kapcsolata. Barátságuk 
mögött két jelentősen különböző jellemű, hátterű és gondol-
kodású embert fedezhetünk fel. Széchenyi hatalmas birtokkal 
rendelkezett, hosszas utazásokat engedhetett meg magának, 
míg ezzel ellentétben Wesselényi anyagi problémákkal küsz-
ködött. Az erdélyi bárói és a nyugat-magyarországi, szoros bi-
rodalmi kapcsolatokkal rendelkező grófi családi háttér is kü-
lönbözött, de más volt a politikai kultúra is, amelybe beleszü-
lettek: előbbi szorosabban kötődött a rendi ellenzékiséghez, 
utóbbi otthonosabban mozgott a bécsi kabinetpolitika belvilá-
gában. Egyéniségük terén Wesselényi őszinte, kitartó jellemé-
vel állt szemben Széchenyi ingadozó hangulatvilága, zártsága, 
és gyakran iróniával teli stílusa.6  

                                                
4 VERESS, 1983. 38–39.  
5 CSORBA, 1991. 47–48. 
6 VERESS, 1983. 46–47. 
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Dominanciális viszonyok  

Barátságuk kezdetén Wesselényi anyagi helyzete alapvetően 
meghatározta a báró kettejük kapcsolatában elfoglalt helyét. 
Birtokainak jövedelme ahhoz elég volt, hogy az erdélyi nemesi 
életmódot fenntartsa, azonban utazásokra, az aktív kultúra-
pártolásra már nem volt lehetősége. Pénzügyi problémái miatt 
kezdetben elzárkózott a Széchenyivel közös nyugat-európai út 
gondolatától, azonban Széchenyi megelőlegezte neki a hiány-
zó 5437 forintot.7 A gróf kölcsöne nyomán Wesselényi kényte-
len volt szembesülni a „buta erdélyi gőg” megnyilvánulásával, 
miszerint kettejük barátságának alapja Széchenyi pénze.8 
Naplójának magányában cáfolta meg ezt az állítást, és fogal-
mazta meg kettejük kapcsolatának fundamentumát: „Hogy  
Széchenyi gazdag, az éppen olyan kevéssé az ő érdeme, mint 
az én hibám az, hogy szegény vagyok. Tapasztalatai és szel-
leme – nem birtokai – adják meg neki túlsúlyát felettem… és 
ha jövedelmei, rangja, birtokai tízszer is többet érnének az 
enyéimnél, hiszem, úgy érez és gondolkodik, mint én!”9  

A konfliktusok, viták során azonban felmerült Wesselényi-
ben, hogy Széchenyi alárendelt félként kezeli őt – talán jelle-
méből fakadóan, talán a kölcsön miatt. Kapcsolatuk gyenge 
pontjai a két erős egyéniség összeütközéseiben tűnnek ki.10 
Bár Wesselényi naplójának lapjai arról árulkodnak, hogy a 
báró önérzetét sértették Széchenyi durva szavai vagy gesztu-
sai, a gróffal szemtől szembeni konfliktusra nem került sor – 
legalábbis naplóikban ennek nincs nyoma. Wesselényiben 
megvolt az erdélyi főúr öntudata, amely keveredett apjától 
örökölt hirtelen haragjával, azonban Naplójának bejegyzései-
ben vezette le indulatait. Alkalmanként Széchenyi is érzékelte, 
hogy megbántotta barátját, de az engesztelő szavak hatására 

                                                
7 VERESS, 1983. 55–56. 
8 Bethlen Ferencné szavait idézi a Naplóban Wesselényi: „Én sem hit-

tem, hogy elfelejtkezve egy palatinustól való származásáról, egy  
Széchenyit kísérgessen s avval kitartassa magát.”  
SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 1986. 59. 

9 SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 1986. 59. 
10 „Széchenyi egy durva s diktátori hangon mondott »Na mit kell itt 

izélni«-vel fizetett ki. Nem tudom, a gazdag ember a szegénynek, vagy 
a magában észbeli preponderanciát érző a szubordinátusának akar-
ta-e ezt mondani?” SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 1986. 68. 
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Wesselényi mindig megbékélt, sőt, néha ő kereste az indokot, 
amiért megbocsáthatja barátjának bántó szavait vagy tetteit. 
A gróf dominanciáját mutatja az is, hogy közös utazásuk me-
netrendje kapcsán mindig Wesselényi igazodott Széchenyihez. 
A báró kénytelen volt elviselni, hogy utazásuk a gróf őrnagyi 
kinevezése érdekében majdnem elmaradt. Münchenben csak 
rövid ideig tartózkodtak, mert Széchenyi nem talált ismerőst a 
városban, és az esetleges unalom elől menekülve úgy döntött, 
hogy utazzanak tovább.11 A kapcsolatuk kezdetére jellemző 
egyenlőtlen erőviszonyok jegyei az angliai lóvásárlással kap-
csolatban is megnyilvánultak. 

Wesselényi már legintimebb környezetébe, Naplójába is 
csak finoman, önmagát alábecsülve írta le az eseményeket.12 
Az utazás kezdetén még a napló lapjaira vehemens vérmér-
séklettel író báró,13 az út végéhez közeledve egyre inkább elfo-
gadta kapcsolatukban elfoglalt helyét, és egyben csalódottsága 
is kitűnik soraiból: „… most látom, hogy mely gyermeki éret-
lenség volt az ő barátsági fainabb érzéseire számlálnom s 
arra praetensiokat formálnom. Ő a világon a legjobb ember, 
de passziói hatalmasabbak, s benne a gazdag ember s nagy-
születésű mágnás inkább foglalatoskodtatták őtet maga-
magával, hogysem oly szerencsés lehetett volna érezhetni, 
mely boldogság barátunkért egész lélekkel munkálódni.”14 
Széchenyi számára természetesnek tűnt, hogy kifejezze fölé-
nyét, így nem gondolta, hogy Wesselényire ilyen jellegű meg-
nyilvánulásai kellemetlenül hatnak, hiszen a báró csupán csak 
egy alkalommal említette meg neki sérelmeit. Az időnkénti 
összetűzések azonban eltörpültek azon élmények mellett, 

                                                
11 HATVANY, 1927. 382–383.  
12 „Ma Széchenyivel a lóvásárra nézve nem annyira egybeszólalkozá-

som, mint egy kevésbé kedvetlen kimagyarázásom volt.” SZÉCHENYI–
WESSELÉNYI, 1986. 179. 

13 Amikor Széchenyitől legelőször kapott sértő megjegyzést, az indulatok-
tól vezérelve így írt naplójába: „Barátságát én sohasem, hanem ő ke-
reste az enyémet, utazási plánumainkat én távolról is proponálni ke-
rültem, ő tett minden ajánlást, persuadeált, ő vett reá, szövetségünket 
a barátság egyedül való talpkövén, a kölcsönös becsülésen építette. 
Most elmélkedéseinek szerfelett gyakran választ céljául… Vélekedése-
imet nem disputálja, hanem letácsolja, elmebeli preponderanciáját 
mindenben s mindenek előtt nyersességgel kívánja megmutatni.” 
SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 1986. 68. 

14 SZÉCHENYI−WESSELÉNYI, 1986. 179.  
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amelyekben közösen volt részük.15 

Wesselényi, Széchenyi és a társasági élet 

Wesselényi utazásuk alatt a bálok, a zsivaj világával szemben 
inkább a művelődést és a munkát helyezte előtérbe. 1814-ben, 
18 éves korában még lenyűgözte Bécs, és igyekezett minél 
jobban megismerni a város nevezetességeit. 1821 novemberé-
ben, bécsi tartózkodásuk alkalmával azonban már egy más 
Wesselényi érkezett meg a császárvárosba. A báró tennivaló-
inak ismeretében sorrendet állított fel, és tudatosan vonta 
meg magától a szórakozás örömét, hogy feladatait teljesíteni 
tudja. Megvető hangnemben írt a bécsi társasági élet résztve-
vőiről, és mindent megtett azért, hogy a „közönségesen” felül-
emelkedjen, és hasznosan töltse el idejét. A Bécsből édesany-
jának, Cserei Helénának írt leveléből azonban részletesebb 
képet kaphatunk életfilozófiájáról is. A számára taszító bécsi 
éjszakai élet szereplőinek léhaságát, felületességét gondolat-
rendszerében összekapcsolta az általa feltételezett jellemhi-
bákkal. Gondolatmenetének kulcsa az egyedülléttől való féle-
lem, amelyet az egyén önnön magától való elrejtőzése vagy a 
belső üresség motivál Wesselényi szerint.16 Erre a problémára 
a „fényes Társaságok” adnak gyógyírt, ahol „a’ modi ’s 
elegantia által sanctionált gyakran nevetséges, töbnyire 
balgatag convenientiák a’ csillámlo kül-szin ’s gazdagságtol 
nyert sceptrummal lelket fagylalva uralkodnak”.17 Ezzel 
szemben állnak azok a társaságok, ahol nem a külsőségek, a 
hiúság és a gazdagság dominálnak, hanem az erkölcsi fejlő-
désre irányuló szándék, s a résztvevők ennek megfelelően a 
párbeszéd és az eszmecsere eszközével élve igyekeznek magu-

                                                
15 CSORBA, 1991. 49. 
16 „Az egyedül-valoság tsak annak rettentő vagy unalmas, a’ ki vagy fél 

magával társalkodni vagy a’ kinek nints belsöjébe kivel társalkodjon 
– tsak az ilyenek keresik oly sziv szakadva a’ Társaságokat, hogy ott 
vagy magok elöll el rejtezzenek, vagy lelki ürességeket potolgassák.” 
KMÁL 250/159. 1821. november 23. 

17 KMÁL 250/159. 1821. november 23. 
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kat jobbítani.18  
Wesselényi számára a kikapcsolódást Magyarországon a 

lovaglás és a vadászat jelentette, amelyben sikeresnek mond-
hatta magát. Utazásuk alatt ezt a szerepet a sportolás vette át, 
amely egyben testedzés is volt a báró számára. Párizsban vívó-
leckéket vett, úszni járt, Angliában pedig megismerkedett 
John Jacksonnal, a korszak híres angol ökölvívóbajnokával és 
edzőjével, akitől bokszleckéket vett.19 

Széchenyi számára a társasági élet, az ismeretségek és kap-
csolatok ápolása bírt nagy jelentőséggel. A gróf előtt nyitva 
álltak a nyugat-európai arisztokrácia palotái. Párizsban Char-
les Stuart angol követnél vacsorázott, később megismerkedett 
Napóleon egyik marsalljával, Horace Sébastianival, majd egy 
alkalommal egy társaságban ebédelt Wellington herceggel. A 
külföldi ismeretségek mellett sok időt töltött Esterházy Pál 
londoni osztrák követtel is. Mindemellett a gróf számára a 
legkellemesebb a Miksa bajor királlyal és Károly bajor herceg-
gel történt találkozása volt a müncheni színházban. Széche-
nyit örömmel töltötte el, hogy a bajor uralkodó ennyi idő után 
is megismerte és barátságos fogadtatásban részesítette. Wes-
selényi azonban rosszallóan nézte barátja viselkedését.20 Ang-
liában Széchenyi inkább Londonban maradt, részt vett a va-
csorákon, estélyeken, míg Wesselényi a vidéket járva sorra 
kereste fel a lóvásárokat és lóversenyeket. Ez utóbbi mutatja, 
hogy ugyan mindketten a lóvásárlás miatt indultak el Angliá-
ba, Wesselényinek céljuk megvalósítása fontosabb volt, mint a 

                                                
18 „Igaz az; hogy az igaz értelembe vett jo Társaság ’s társalkodás örö-

meinek magusi ereje tagadhatatlan; de tsak ott osztja ez lélek-táplálo 
nectárját a’ hol egy-formán ’s nemesen érzö Barátok gondolatjaik 
költsönös tserélgetése által akaratjokat férjfiasabbá sziveket 
szelidebbé kivánják tenni, ’s a’ hol a’ dolgok külömbözö szem-
pontokbol nézésével az értelem világosságot ’s a’ Principiumok edzést 
kapnak...” KMÁL 250/159. 1821. november 23. 

19 HATVANY, 1927. 384–385. 
20 OPLATKA, 2005. 117−120. Gyermekkorában Kazinczy révén sikerült a 

fiatal báróból kiirtani a hiúság magját, s látva barátja viselkedését, ön-
vizsgálathoz folyamodik naplójában: „Hát én – ugyan hiú vagyok-e? 
Válasz: Valamikor az voltam… Értelmemre s eszemre épp oly keveset 
tartok, mint műveltségemre és ismereteimre, mert hál’ Istennek elég 
belátásom és nyílt tekintetem van most már arra, hogy sok más em-
ber fölényét beismerjem és érezzem: mily kicsiny, mily felületes, mily 
egyoldalú tudásom.” SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 1986. 127. 
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gróf számára.21 A társasági élmények és sikerek mellett azon-
ban egy személyéről alkotott rossz vélemény mélyen lesújtotta 
Széchenyit. Naplójába – a rá oly jellemző túlzással – egy alka-
lommal ezt írta: „A társasági életből vissza kell vonulnom, 
éspedig örökre… Fő a fejem: bárhova fordulok, mindenütt 
megvetés, gyűlölet.”22 

Egymásra gyakorolt hatásuk 

Széchenyi számára Wesselényi példaképet, követendő mintát 
jelentett. Az erdélyi főúr a maga realizmusával mutatta meg a 
grófnak a valóságot, így az elvont gondolatok közül sikerült 
barátját a realitáshoz közelítenie. A másik, amit Wesselényi-
nek köszönhet: a hivatástudat. Széchenyi megismerkedésük-
kor még alig tudott valamit az országról és a magyar politikai 
életről. Wesselényi révén ismerte meg azt a magyar arisztok-
ráciát, amely régre visszanyúló családi eredettel, politikai ha-
gyományokkal rendelkezett, és amelynek nem kellett a bécsi 
előszobákban várakoznia és kérvényeznie egy előléptetésért, 
mert független volt mindentől és mindenkitől.23 

A Wesselényitől kapott értékeket Széchenyi a maga módján 
tudta viszonozni. A gróf megismertette barátját az európai 
irodalom kortárs szerzőivel, valamint a romantika irodalmá-
val. Lord Byron Manfred című műve segítségével vezette be 
az angol nyelv rejtelmeibe és a romantikus irodalom érték-
rendszerébe Wesselényit. A báró megkedvelte az angol költő 
művészetét, kölcsönkérte barátjától Byron Cain című művét, 
amelynek elolvasására ugyan csak egy éjszakája volt, de a mű 
nagy hatást gyakorolt rá.24 Mint az erdélyi főúr később elis-
merte, a nyugat-európai irodalom alkotásai mellett sokat ta-
nult barátjától az ipar, a gazdaság, és a modern lótenyésztés 

                                                
21 SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 1986. 176.  
22 SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 1986. 176.  
23 GERGELY, 1972. 47–48. 
24 „Ma éjjel olvasám Lord Byronnak Cainját… Hatalmas, velős költe-

mény. Valakit, aki a paradicsomi dolgokat nemcsak mint mítoszt te-
kinti, s akiben a vallási kétségek gyötrelmet csírázó magvai el 
vagynak hintve, ez a könyv ártalmasan, veszélyesen érdekelhet… A 
végtelen üregben repülőnek szemei előtt az ezer világok megjelenése s 
a föld tűnése szépen, elevenen van festve.” SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 
1986. 112.  
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területén is.25 Széchenyi barátja jellemfejlődésében is szerepet 
játszott, hiszen aktivitása és gyors életritmusa hatást gyako-
rolt a megfontoltabb, lassabb Wesselényire.26 De a legfonto-
sabb, amit Wesselényi Széchenyinek köszönhetett, az maga az 
utazás volt, a közben megszerzett ismeretekkel és átélt élmé-
nyekkel, valamint az, hogy barátja kimozdította a bárót az er-
délyi környezetből: „…barátságunk lett okozója, hogy az élet-
be, világba kiléphettem, s nem kelle egész egzisztenciámat 
Erdélyben elvegetálnom.”27  

Mindezen hatások mellett születtek meg közös terveik, 
amelyeknek egyes elemeit az utókor Széchenyinek tulajdoní-
totta. Ezen gondolatok azonban kettejük eszmecseréi és vitái 
során jöttek létre. Pesten járva Wesselényiben is megszületik 
az állandó híd gondolata, amely Pestet és Budát összekötné. 
Felsőbüki Nagy Pállal a magyar kultúra anyagi támogatásának 
körülményeiről és hiányosságairól cserélnek eszmét, és az ek-
kor még pesszimista Széchenyiben gyökeret ver a magyar 
nyelv fontosságának gondolata, amely később az Akadémia 
tervét fogja eredményezni. Széchenyi lótenyésztéssel kapcso-
latos kezdeményezéseiben, így a Lótenyésztő Egyesületben 
Wesselényi is részt vett, és bár a létrehozott díjakhoz nem tu-
dott pénzzel hozzájárulni, szakértelmével segítette a társaság 
munkáját.28 

A Lótenyésztő Egyesület 

Általában egy emberi kapcsolat, így a barátság esetében is az 
egymáshoz való közelebb kerülést nagyban elősegíti a közös 
cselekvés, amely összeköti a két személyt. Wesselényi és Szé-
chenyi esetében ezt a szerepet a közös utazás, azon belül is kü-
lönösen a la trappe-i élmény, valamint a Lótenyésztő Egyesü-
letben végzett közös munka jelentette.  

A magyarországi lóversenyzés kezdetei 1814-ig nyúlnak 
                                                
25 OPLATKA, 2005. 112–114. 
26 „Ő a’ leg jobb uti Társ a’ kit lehet kivánni. Igaz, hogy ő mindenbe se-

rénységgel ’s fáradhatatlanul munkálkoda ’s a’ leg nyughatatlanabb 
ember lévén a’ kit valaha láttam engem sokat nogat, ’s 
lassuságommal ’s gyakori késedelmességemmel sok baja van. De ez 
nekem ha alkalmatlan is, de nagyon hasznos, - életre-valoságra ’s 
pontosságra szoktat...” KMÁL 250/159. 1822. március 29. 

27 SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 1986. 247.  
28 TRÓCSÁNYI, 1965. 48–49.  
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vissza. Hunyady József ekkortól kezdve egészen 1821-ig éven-
te rendezett lófuttatásokat ürményi birtokán. Ezen alkalmak-
kor a grófnak lehetősége nyílt arra, hogy felmérje lovai képes-
ségeit. A nyilvános versenyeken rendszerint képviseltették 
magukat az arisztokrácia tagjai, sőt, nemegyszer az uralkodó-
ház tagjai is megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt.29 A 
versenyeken Hunyady gróf lovai mellett nem vettek részt más 
lovak, így az évente megrendezésre kerülő futamoknak gya-
korlati haszna csupán Hunyady ménesére nézve volt.30 

A lótenyésztés hasznosságáról elméleti szinten legelőször 
Wenckheim József báró írt. Gondolatok a’ Magyar Országi 
hanyatló Ló-tenyésztésnek helyre-állításáról, és ezen tzél el-
érésére vezető segéd Eszközökrül című művét 1815-ben adta 
ki. Írásában már felmerült a lóiskolák felállításának gondola-
ta, valamint rendszeres időközönkénti lóversenyek megrende-
zése a megyékben.31 1818-ban jelent meg Széchenyi A lovak 
tenyésztéséről és nemesítéséről, különös tekintettel a ma-
gyarországi lótenyésztésre, ménesekről és futtatóversenyek-
ről stb. című cikke egy osztrák lapban. A lovak iránti érdeklő-
dése már fiatal korától fogva jelen volt. 1815-ben tett angliai 
útja során sokat tanult a lóversenyekről és a lótenyésztésről, 
amit huszárkapitányként kötelességének érzett.32 1818-ban 
készült cikkében megjelenő, lovakkal kapcsolatos gondolatai 
későbbi műveiben, így Lovakrul című munkájában is vissza-
köszöntek. Széchenyi szerint a lótenyésztés fejlődésének kul-
csa az anyagi haszon, amit a hágatási- és a versenydíj beveze-
tésével lehet elérni.33   

„Egész élete, munkássága elválaszthatatlan a lótól, lovag-
lástól, lótartástól, s a lovas közismert bravúrjaitól. Magán-
életének tartozéka a ló, de igen fontos tartozéka reformpoli-
tikájának is, személyes szenvedély, nemkülönben hazafias 

                                                
29 ŐSZI, 1927. 6.  
30 ERDŐDY, 1942. 6–7.  
31 VÁRI, 2005. 106–107.  
32 „…mint földbirtokos és lovastiszt, megtettem a magamét. Gyakran 

vagyok zavarban, hogy mindig ló- és istállószaggal jelenek meg, hi-
szen a lónak nem is tulajdonítok túl nagy jelentőséget, s egészen jól 
meglehetnék anélkül is – ahogy most érzem magamat. – De ha más 
ember nem törődik az üggyel, elakad. Hozzám a ló-ügy mégiscsak 
jobban illik, mint egy püspökhöz vagy egy poétához.”  
SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 1986. 112–113.  

33 GERGELY, 1972. 50–51. 
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gazdasági és a társas életet összefogó program”34 – írja 
Wesselényiről Veress Dániel. A báró számára a lótenyésztés 
fontossága családi örökség volt. A híres zsibói ménest apai 
nagyapja, Wesselényi István alapította, majd édesapja, idő-
sebb Wesselényi Miklós tovább növelte a lóállományt. Kuf-
steinből való szabadulása után azonban elhanyagolta a mé-
nest, így annak minősége jelentősen leromlott.35 Az 1813-ban 
kezdődő ínséges időszak és a birtok elhanyagoltsága következ-
tében beálló helyzetet tovább súlyosbította, hogy 1816-ban a 
lóállományt szőrféreg tizedelte meg. 1817-ben Wesselényi 
Zsibóra hívta Kelemen Benjámint, akivel megkezdték a birtok 
fellendítését. A ménes fejlesztésében Kelemen Benjámin nem 
vett részt, és a birtok és a lóállomány rendbehozatala is csak 
az 1822-es angliai út után indult meg jelentősen, amelynek 
célja a lóvásárlás, valamint az angliai lótenyésztés és a lóver-
senyek tanulmányozása volt.36  

Ami a két nagy kortárs költő, Goethe és Schiller barátságá-
ban A Hórák című irodalmi-filozófiai folyóirat szerkesztése, 
de még inkább a Xéniák epigrammáinak közös megírása volt, 
azt Széchenyi és Wesselényi számára a Lótenyésztő Egyesület 
megindulásakor végzett közös szervezőmunka jelentette. Szé-
chenyi Hunyady József gróffal kezdte meg az egyesület létre-
hozásának munkálatait, aki azonban húga halála és saját be-
tegsége miatt nem tudott részt venni a további munkálatok-
ban.37 Az egyesület első ülésére Bécsben került sor 1822 janu-
árjában, ám a Széchenyi által várt siker elmaradt: „Összehív-
tam őket, és egy végleges határozatot akartam hozatni ve-
lük… Akik a legkívánatosabbak, nem jöttek el – még csak ki 
sem mentették magukat – mások csak a lakomára jöttek, 
úgy hogy néhány kiskorúval magamra maradtam, és végez-
ni semmit sem tudtam.”38 Ezt követően kezdődött el a munka 
a Lótenyésztő Egyesület engedélyezéséért, amiben Széchenyi 
és Wesselényi egyaránt részt vettek. Széchenyi 1822. janu-
                                                
34 VERESS, 2000. 49.  
35 VERESS, 1983. 59.  
36 TRÓCSÁNYI, 1965. 44–45.  
37 VISZOTA, 1926. 28.  
38 SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 1986. 104. A kezdeti sikertelenséget Wesselé-

nyi is megfogalmazza, azonban nem vette olyan komolyan ezeket a ne-
hézségeket: „Remellem jol fogok holnap is mint a’ mult gyüléskor ma-
gamba nevethetni, – úgy látzik ’s ki tetzik ezekből az Emberekből, hogy 
életekbe nagyon kevés sessioba voltak.” KMÁL 250/159. 1822. január 24. 
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ár 24-én elküldte az alapításról szóló folyamodványát az ud-
varhoz. Ezzel párhuzamosan Wesselényi azon fáradozott, 
hogy felgyorsítsa az irat útját, meggyőzte a császár inasát, 
szóljon pár szót az egyesület érdekében.39 Széchenyi folya-
modványában felvázolta az egyesület célkitűzéseit. Eszerint a 
Lótenyésztő Egyesület elsődleges célja, hogy a lótenyésztés 
helyzetét javítsa, és gazdasági ágazattá fejlessze. A ménesek 
sorra szűnnek meg, annak ellenére, hogy lovakból hiány van a 
birodalomban, és erre a problémára a megoldást Széchenyi az 
angol minta követésében látja. A gazdasági ággá való fejlő-
déshez a lovak tenyésztéséhez anyagi haszonnak és érdeknek 
kell fűződnie, amit a legjobb lovak díjazásával, és a lóverse-
nyek elindításával lehet elérni. A dokumentumhoz a gróf mel-
lékelte a támogató aláírók, valamint a stabil anyagi háttér bi-
zonyításaként az adakozók névsorát.40 

Az egyesület január 25-én tartott második ülésén sem vet-
tek részt annyian, mint várták, viszont úgy tűnt, az ügyek in-
tézését sikerült felgyorsítani.41 A gyűléseken résztvevők szá-
mából ítélve azt gondolhatnánk, hogy a Lótenyésztő Egyesület 
ügye érdektelenségbe fulladt, azonban Széchenyi az eseményt 
sikerként értékelte: „Az első napon közel 30 embert verbuvál-
tam össze, egy gyűlésre. Az Egyletnek közel 50 tagja írt alá. 
A dolog annyira nyilvánosan és széleskörűen alakul, ameny-
nyire csak lehetséges.”42 Az egyesületi tagság megszervezése 
mellett sikerült anyagi támogatásokat is szereznie. 16 személy 
egyszeri díjra, 9 fő pedig örökös díjra tett adományokat.43 A 
sikert látva a gróf nyugodt szívvel adta át az egyesületi ügye-
ket Wenckheim József bárónak, bár észlelte az ülések során a 
résztvevők között megbúvó származási és vallási ellentéte-
ket.44  

                                                
39 SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 1986. 110–111. 
40 VISZOTA, 1904. 7–8. 
41 „Újra nagygyűlése a Lótenyésztő Társaságnak, 10 órára volt az egy-

begyűlés, de 12 s 1-kor is alig szállingózott vagy hat egybe, pedig so-
kan a múlt pénteken becsületükre fogadták a pontos megjelenést… 
Széchenyi tegnap volt a császárnál, ki mindent megígért, s a magyar 
udvari kancelláriát jelölé meg a kérvények, plánumok, etc. benyújtá-
sára.” SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 1986. 111.  

42 SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 1986. 116.  
43 VISZOTA, 1904. 6.  
44 VISZOTA, 1926. 29.  



KÁRPÁTI ATTILA ISTVÁN 

 20 

Széchenyi és Wesselényi vallásossága 

A gyermek Széchenyi szigorú, dogmatikus vallási neveltetés-
ben részesült, azonban már ekkor felmerültek benne a kétely 
első gondolatai. Különösen rossz hatással volt rá a kötelező 
gyónás; gyermeki tudata még nem ismerte a bűn fogalmának 
mibenlétét, és gyakran olyan vétkeket is bevallott, amelyeket 
el sem követett, ezzel reális önismerete jelentősen torzult.45 
Gyermekéveiben tehát nem alakult ki benne a katolikus egy-
ház hittételei iránti feltétel nélküli elfogadás. Hite mindvégig 
megvolt, azonban gondolatai még nem tisztultak le. Minél 
több helyen járt, minél több élményt szerzett, annál többet 
elmélkedett az életről és a hitről.46 Széchenyi hite nem a teo-
lógiai és filozófiai tételeken nyugodott. Prohászka Ottokár a 
gróf hitének hátterében gyakorlatias jellemét vélte felfedezni. 
Eszerint Széchenyi számára Isten a teremtett világ minden 
elemében megtalálható volt. Az egyházak és felekezetek a gróf 
szerint csak múlandó intézmények, azonban az emberi érzés, 
amely a hit felé irányítja az egyént, mindig megmarad. Szá-
mára tehát a hit nem a külsőségekben, hanem Isten közelsé-
gének megélésében rejlett.47  

Wesselényi Miklós hitbéli neveltetésének és vallásának 
bemutatásához szükséges megemlíteni szülei, idősebb Wesse-
lényi Miklós és Cserei Heléna házasságával, valamint a gyer-
mekeik nevelésével kapcsolatos problémáit. A református 
Wesselényi és a katolikus Cserei Heléna házasságához a leen-
dő férjnek megállapodást kellett kötnie Heléna édesapjával, 
Cserei Farkassal. A szóbeli egyezség szerint az esküvő katoli-
kus szertartás szerint zajlik majd, a gyermekek pedig nemük 
szerint követik majd szüleik vallását. Cserei azonban nem tar-
totta meg a szóbeli egyezségben foglaltakat, és arra hivatkoz-
va, hogy tisztségének megtartásához szükséges, 1777-ben alá-
íratta Wesselényivel a reverzálist, amelyben a leendő férj vál-
lalta, hogy gyermekeit katolikus hitben fogja nevelni. Wesse-
lényi azonban a szóbeli egyezséghez igazodott, így első két fiát 
reformátusnak keresztelte. Cserei mindent elkövetett annak 

                                                
45 CSORBA, 1991. 18.  
46 BOZÓKY, 1990. 15–19.  
47 PROHÁSZKA, 1912. 50–56. A témáról bővebben: CSORBA, 1994., valamint 

BENKŐ–VÉRTESALJAI, 2013.  
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érdekében, hogy a gyermekek római katolikus vallás szerint 
nevelkedjenek, így a reverzálisban foglaltak megszegése miatt 
feljelentést tett az Erdélyi Udvari Kancelláriánál veje ellen. A 
család számára a kérdés megoldását II. József Erdélyben 
1781-ben életbe lépő türelmi rendelete hozta, amely engedé-
lyezte a katolikus hitből való kitérést. A törvény adta lehető-
séggel élve Cserei Heléna 1782. április 11-én áttért a reformá-
tus vallásra.48 

Szüleinek történetéből kiindulva azt lehetne gondolni, hogy 
a gyermek Miklós katolikusellenes környezetben nőtt fel, ami 
kihatott vallásos nézeteire is. Wesselényi gondolkodásában 
azonban nyoma sem volt a felekezeti különbségekből fakadó 
ellenségességnek. Vallási toleranciájának hátterében valószí-
nűleg édesanyja hatása érvényesült, aki 18 éves koráig katoli-
kus környezetben nevelkedett. Megismertette és elfogadtatta 
a gyermek Miklóssal a katolikus vallást is, ennek köszönhető-
en Wesselényi számára a felekezeti hovatartozás nem számí-
tott mérvadónak.49 A báró vallásosságának bizonyítékai 1822-
es angliai útjuk során írt naplóbejegyzéseiben is megmutat-
koznak. Az elindulást és megérkezést leíró, mély hitről tanús-
kodó sorok keretbe foglalják az útinaplót, amelyben Wesselé-
nyi hite leggyakrabban imádságokban, könyörgésekben nyil-
vánul meg, és amelyek általában az utazással vagy édesanyjá-
val kapcsolatosak.50  

La Trappe 

„Régi vágyam volt La Trappe-ot meglátogatni - …míg végre 
most Párizsban Wesselényi báróval elhatároztuk.”51 – írta 
naplójába Széchenyi 1822. április 2-án. A kolostor meglátoga-
tásának okára nem kapunk magyarázatot a Naplóból, így arra 
csupán következtetni tudunk Széchenyi lelkialkatából kiin-
dulva. Az ezt megelőző napokban, hetekben nem érte lesújtó 
hír, és Bozóky Mária szerint épp ez a válasz kulcsa. Széchenyi 
                                                
48 TRÓCSÁNYI, 1965. 15–16.  
49 A vallási különbségekből adódó konfliktusok a Lótenyésztő Egyesület-

ben is megjelentek. Széchenyi az egyik üléséről szóló naplóbejegyzés-
ében így emlékezik: „Az ember észrevehette e kis alkalmakkor a fe-
szültséget a különböző vallások között és a mágnások meg a nemesek 
között.” SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 1986. 119. 

50 DÁVID, 1997. 761–763. 
51 SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 1986. 152–153.  
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nem tudta magát túltenni régi problémáin, mivel nem mélyült 
el ekkor még komolyan semmilyen tevékenységben, életének 
ekkor még nem volt szilárd támpontja. Megvolt az elhatározá-
sa, hogy továbblépjen, azonban úgy vélte, ehhez meg kell tisz-
títania lelkét. Úgy gondolta, ehhez nyújthat számára segítsé-
get La Trappe meglátogatása.52 Kétségtelen, hogy a spirituális 
élményekre érzékeny Széchenyi számára a La Trappe kolosto-
rában tett látogatás közös utazásuk legjelentősebb élménye. 
Ezt bizonyítja, hogy az út alatt keletkezett bejegyzései közül 
messze a kolostorban eltöltött időt bemutató a leghosszabb 
terjedelmű, amelyben élményei mellett a kolostor történetéről 
és a reguláról is ír. Az élmény maradandóságáról tanúskodik, 
hogy hét évvel Wesselényi halála után, 1857-ben írt Önisme-
ret című művében is megemlékezett a közös zarándoklatról.53 

La trappe-i látogatásukat alapos felkészülés előzte meg; 
igyekeztek a lehetőségekhez mérten minél több ismeretet sze-
rezni a kolostorról és annak történetéről, valamint lelkiekben 
is előkészületeket tettek, végül április 4-én indultak el La 
Trappe felé.54 A rendház szegénysége, egyszerűsége nagy ha-
tást gyakorolt Széchenyire. Az éhség miatt nem tudott elmé-
lyülni annyira, mint szeretett volna, azonban elmélkedései és 
önmagába fordulása révén sok kérdést feltett önmagának.55 A 
kolostorban fogalmazta meg alábbi gondolatait: „Téboly ez 
vagy valóság?…minden érzelmet megfékezni és elfojtani, 
magunkat a szerelem álmától és gyönyörétől örökre meg-
fosztani-? A többi embertől elzárkózva, egoista módon csu-
pán a saját lelkünkről gondoskodni? Elméleti gyengeség? 
Messze előretekintő számítás?”56 A gróf a lelkében zajló vias-
kodásnak másnapi gyónása révén akart véget vetni. Bűnbána-
ta során számot vetett életével, teljesen kitárulkozott a laigle-i 
gyóntatópapnak, bűneinek töredelmes, őszinte bevallásával. 
Az önostorozó Széchenyi azonban nem nyert feloldozást.57      

Wesselényi la trappe-i útjuk során is megmaradt precíz és 
                                                
52 BOZÓKY, 1990. 42.  
53 VERESS, 2000. 67.  
54 BOZÓKY, 1990. 43. 
55 „Vajon emlékeim nem a visszavonult életre köteleznének-e, ha volna 

bennem még valami jó?” SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 1986. 156.; „Hol a 
határ megengedett és tiltott élvezet között? Kéjelgés és élvezet között? 
Szabad az embernek pezsgőt innia?” SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 1986. 158. 

56 SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 1986. 157.  
57 SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 1986. 162.  
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részletes naplóvezetésénél: külön bejegyzést szentelt a táj-
rajznak és a mezőgazdasági fejlettség bemutatásának La 
Trappe históriája címen. Mindemellett naplójához mellékelt 
egy térképvázlatot is, amelyen az összes, rendházhoz vezető 
utat megjelölte, valamint feltüntette a környező településeket 
is.58 

A kálvinista báró vallási toleranciájának további bizonyíté-
kaként szolgál részvétele a la trappe-i zarándoklatban. Ott tar-
tózkodásuk alatt szigorúan betartotta a regula szerzetesekre 
és a kolostori életre vonatkozó szabályait, előírásait.59 Kezdet-
ben nem volt rá olyan hatással a kolostor hangulata, mint ka-
tolikus barátjára, hiszen számára idegen volt ez a világ. Mégis, 
La Trappe varázsa az ő lelkét és szellemét is átitatta. Az egy-
szerű, díszítések nélküli templom, a szerzetesek fasaruinak 
hangja, a sötétben énekelt komor zsoltárok megérintették a 
bárót. Naplójában elénk tárulnak Wesselényi teológiai elmél-
kedéseinek sorai, amelyekben felbukkan a kálvini kettős pre-
desztináció gondolata is: „Nem tulajdonítok én ugyan a kö-
nyörgésnek oly erőt, hogy azáltal bűneink bocsánatát eszkö-
zölhetnők ki – a bűn örökös, mint az erkölcs –, egy elkövetett 
bűnt ezredek leforgásai sem törölhetik el, azt Isten sem bo-
csáthatja meg, de imádkozva bűneinket egész rútságukban 
elevenen érezni s aziránt való undorodásunkat minden kö-
vetkező cselekedetinkre nézve magunkban nevelni, ez bizo-
nyosan erkölcsiségünket nevelvén az örökös mérő-
serpenyőben a vétek súlyát kevesíti.”60 

Wesselényi és Széchenyi barátságának kezdetei 
Kemény Zsigmondnál 

Wesselényi Miklós életének első átfogó jellegű bemutatása 
Kemény Zsigmond A két Wesselényi Miklós című esszéjéhez 
fűződik. 1851-ben jelent meg Csengeri Antal szerkesztésében a 
Magyar szónokok és státusférfiak című kötet, amely magába 
foglalta Kemény két politikai jellemrajzát is. A gyűjtemény a 
reformkor legnagyobb politikusainak életét mutatta be, így 
Felsőbüki Nagy Pálról, Deák Ferencről, Szemere Bertalanról, 
Eötvös Józsefről, Széchenyi Istvánról, valamint a két Wesse-
                                                
58 VERESS, 2000. 64.  
59 DÁVID, 1997. 763.  
60 SZÉCHENYI–WESSELÉNYI, 1986. 160. 
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lényi Miklósról is közölt életrajzot. A kiadás időpontja magya-
rázatul szolgálhat a mű céljaira, és az esszék tárgyát képező 
személyek kiválasztásának szempontjaira nézve. A történeti 
folytonosság jelszavától vezérelve a szerzők elsődleges törek-
vése az volt, hogy a magyar olvasók történeti öntudatát még a 
neoabszolutizmus válságos éveiben is fenntartsák. Ezzel ösz-
szefüggésben fogalmazódott meg az a szándék is, amely a szel-
lemi élet újjászervezését tűzte ki célul.61  

Kemény A két Wesselényi Miklós című esszéjében bemu-
tatta a báró és a gróf barátságának kezdeti szakaszát is, mely-
hez forrásként Széchenyivel és Wesselényivel való beszélgeté-
seit használta fel.62 Mindkét személyt jól ismerte, közeli kap-
csolatban állt velük. Az 1834–35-ös erdélyi országgyűlés alatt 
ismerkedett meg Wesselényivel, akinek gondolatai nagy ha-
tást gyakoroltak rá. A kettejük közötti kölcsönös szimpátia 
1844 nyarán alakult át barátsággá, amelynek következtében 
Kemény rendszeres vendég lett a zsibói kastély falai között. Az 
Erdélyi Híradó közös, sikertelen felélesztési kísérletét köve-
tően úgy döntöttek, Kemény Pestre megy annak érdekében, 
hogy megjelentethesse cikkeit a Pesti Hírlapban. Ezzel egyi-
dejűleg 1846 tavaszán Széchenyiben megfogalmazódott egy 
lap indításának gondolata, amelynek a Független címet adta 
volna, és eltökélt szándéka szerint a lap élére Keményt akarta 
megnyerni. A gróf és a fiatal erdélyi író-publicista első talál-
kozására 1846 augusztusában került sor Debrecenben. Ke-
mény naplóbejegyzései szerint Széchenyi már az első alka-
lommal ismertette vele terveit és ajánlatát, amit ő visszautasí-
tott.63 

Kemény és Széchenyi első találkozása kapcsán érdekes el-
lentmondás figyelhető meg Kemény naplója és A két Wesselé-
nyi Miklós szövege között. A naplóbejegyzések szerint ebben 
az időszakban Kemény és Wesselényi között harmonikus volt 
a viszony. Ezzel szemben az esszében a szerző ábrázolása sze-
rint Széchenyi ajánlata Wesselényit feldühítette, ami heves 
vitákhoz vezetett kettejük között. Ennek oka az volt, hogy 
Kemény már ekkor, 1846-ban is Széchenyit támogatta Wesse-
lényivel szemben. Benkő Samu értelmezésében Kemény an-
nak ellenére, hogy találkozásukkor nem kötelezte el magát 
                                                

 61 SZEGEDY-MASZÁK, 1976. 352.  
62 OPLATKA, 2005. 112. 

 63 VERESS, 1978. 69–72.  
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Széchenyi mellett, önmagát utólag a gróf eszmei híveként de-
finiálta, és ennek a támogatásnak a kezdőpontjául debreceni 
találkozásukat jelölte ki.64 Eme torzítás okára Kemény két 
másik műve, a Forradalom után (1850) és a Még egy szó a 
forradalom után (1851) adhat magyarázatot. A szerző mind-
két művében azon szemléletének ad hangot, miszerint a for-
radalomért és a szabadságharcért a Kossuth által vezetett ra-
dikális csoport a felelős. A magyarok békések, közömbösek a 
forradalom iránt, és mivel a radikálisok elhagyták az országot, 
nincs olyan elem, amely megbontaná a békés viszonyokat. A 
későbbi művében már úgy véli, hogy a szabadságharc bukása 
Széchenyi nézeteit bizonyította, miszerint a fejlődés a mérsé-
kelt, lassú reformokon nyugszik.65 A két Wesselényi Miklós 
leírásában található eme torzítás tehát ennek a gondolatrend-
szernek, valamint Kemény Széchenyi melletti állásfoglalásá-
nak visszamenőleges alátámasztására szolgálhatott. Mindezek 
ellenére azonban Széchenyi és Wesselényi Kemény által fel-
idézett szavait, amelyek barátságuk kezdeteire vonatkoznak, 
hitelesnek tekinthetjük, mivel Kemény Széchenyivel való deb-
receni találkozásakor írt naplóbejegyzése szerint a gróf hosz-
szan beszélt neki Wesselényivel való kapcsolatáról.66 

A Széchenyi és Wesselényi által elmondottak között alapve-
tő különbségek fedezhetők fel. Széchenyi története szerint 
Wesselényiben csupán közvetítőt keresett eszméi számára; 
egy olyan embert, akiben megvannak a szükséges feltételek 
ahhoz, hogy betöltse azt a vezető szerepet, amit ő nem tudott. 
Számára tehát barátságuk, és Wesselényihez való közeledése 
politikai taktika volt. Ugyanúgy – Széchenyi szavaival élve – 
„utilizálni” akarta magának az erdélyi főurat, mint később az 
osztrák kormányzatot.67 A szövetség azonban nem volt műkö-
dőképes, mivel a gróf szerint a báró „inkább vágyik ragyogni, 
mint használni”.68 A Wesselényi által elmondottak szerint 
Széchenyi ekkor még nem rendelkezett megfelelő ismeretek-
kel a magyar politikai életről, ellenben az irodalomról, gazda-
ságról és az államigazgatásról alapos tudással bírt. Jövőképét 
illetően kifejezetten pesszimista volt, és a politikával ekkor 

                                                
 64 BENKŐ, 1974. 99–103. 
 65 KÓSA, 2000. 56–57.  
 66 VELKEY, 1996. 91., 103.  

67 TRÓCSÁNYI, 1965. 47–48.  
68 KEMÉNY, 1970. 47.  



KÁRPÁTI ATTILA ISTVÁN 

 26 

még nem foglalkozott. A barátságuk kezdeteire való visszate-
kintés, ahogy Széchenyinél, úgy Wesselényinél is keserű utóízt 
kapott. Wesselényi felidézte Keménynek mindazt, amit Szé-
chenyinek köszönhetett: az angol leckéket, Byron műveinek 
ismeretét, valamint az értékes tudásanyagot – pl. a lótenyész-
téssel kapcsolatban –, amit barátja adott át neki.69 Emellett 
azonban a báró kiemelte a kapcsolat aránytalanságát is: „A 
hazaszeretet lángját én tápláltam keblében, s … az ország 
állapotáról több felvilágosítást nyújtottam neki, mint 
amennyit tőle nyertem.”70  

A kezdeti egymásra gyakorolt hatás terén Wesselényinek 
lehetett igaza. Széchenyi barátságuk kezdetekor nem rendel-
kezett még önálló politikai világképpel, ez majd csak a báró 
hatására jön létre benne. Kétségtelen, hogy később gondolata-
ik, terveik nagyban hasonlítottak egymásra, és ez a hasonló-
ság különösen a Hitel kapcsán nyilvánult meg.71 Azonban kü-
lönböző háttérrel, gondolkodásmóddal, mentalitással rendel-
keztek – Kemény Zsigmond híres szavaival élve: „Egyik sem 
vala a másiknak teremtménye.”72 

Összegzés 

Wesselényi és Széchenyi barátságának kezdeti szakaszában a 
két fél között nem volt meg az egyenlőség. Anyagi jellegű okok 
miatt az egyensúly felbomlott, amiből fakadóan Széchenyi 
személyisége, akarata jobban tudott érvényesülni közös útjuk 
során. Wesselényi az így létrejött helyzetet elfogadta, és ami-
ben csak tudott, igazodott a grófhoz. Két különböző jellemű, 
eszmevilágú ember barátsága volt az övék, amely a társasági 
élethez való viszonyukban is megnyilvánult. Útjuk során Wes-
selényi inkább visszahúzódott a társasági élettől, ehelyett in-
kább a tanulással, művelődéssel foglalkozott. Széchenyi eköz-
ben kivette részét a közösségi életből, ápolta meglévő kapcso-
latait, és igyekezett újakat kialakítani. Kétségtelenül nagy ha-
tással voltak egymásra, mindegyikük a maga meglévő ismere-
teiből adott át a másiknak. A későbbiek ismeretében azonban 
úgy tűnik, Wesselényi nagyobb hatást gyakorolt a grófra, hi-

                                                
69 OPLATKA, 2005. 113. 
70 KEMÉNY, 1970. 49.  
71 TRÓCSÁNYI, 1965. 48.  
72 KEMÉNY, 1970. 49.  
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szen ő vezette be Széchenyit a magyar politika világába, így 
gondolkodását is megváltoztatta. A Lótenyésztő Egyesületben 
végzett közös munka, de különösen a La Trappe-ban töltött 
napok révén kapcsolatuk bizalmasabb, elmélyültebb jelleget 
öltött, s mély nyomot hagyott mindkettőjükben. 1822-ben, 
utazásuk alatt kezdődött el az a barátság, amely a Hitel és a 
Balítéletekről lapjain megfogalmazva a magyar polgári átala-
kulás első átfogó programjait eredményezte.  
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ABSTRACT 

“...they felt the words are not necessary, they can 
understand each other” 

The Beginnings of the Friendship of Miklós Wesselényi  
and István Széchenyi (1821–1822) 

The relationship of Miklós Wesselényi and István Széchenyi 
was one of the most famous friendship in the Reform Era. 
Despite of their split-up in 1835, they considered each other 
as friends. Their friendship started by their common travel to 
England in 1821, fortunately their diaries about the journey 
survived the storms of the history. The conversations and the 
exchanges of ideas between them resulted such plans and 
thoughts, per which the Hungarian Scientific Academy and 
the Chain Bridge could come into existence. Based on their 
journals the present study discusses the beginnings of their 
relationship: the similarities and the differences of their 
personalities, the common experiences which strengthened 
their friendship and their effects on each other.  
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MIKLÓS DÁNIEL 

Cseh internáltak  
magyarországi tapasztalatai1 

azánkban a cseh történelem, illetve a cseh–magyar 
történelmi kapcsolatok kutatása gyerekcipőben jár. 
Ezen a témán belül a második világháború során, 

Magyarországon át menekülő, sok esetben itt elfogott és in-
ternált csehek története ismeretlen, noha más nemzetiségű 
(francia, lengyel, olasz, orosz – sőt angol, belga, holland) me-
nekültekről, hadifoglyokról több írás is megjelent. Jelen dol-
gozat az e hiány felszámolásáért tett első lépés, amely egy ap-
ró, talán nem is elsődleges, de mindenképpen érdekes alfeje-
zetről szól a protektorátusi menekültek magyarországi törté-
netén belül. 
 A cseh visszaemlékezéseket olvasva, a veteránokkal készí-
tett interjúkat hallva időnként magyar szavakat lehet felis-
merni, amelyek szinte külön magyarázás nélkül jelennek meg 
a visszaemlékező mondataiban, igaz gyakran torzulással. Mi-
vel az emigránsok gyakorta említik, hogy Magyarországról 
akkor kevés ismeretük volt, ezeket a szavakat itt tanulták meg 
itteni mindennapjaik során. Ezek alapján lehet következtetni 
arra, hogy hol és milyen körülmények között tartózkodtak – 
gyakran nem önként – a cseh menekültek hazánkban. 

Források 

Magyarországon a csehszlovák veteránok közül a keleti fron-
ton, a szovjetek által szervezett egységekben harcolók vissza-
emlékezéseit adták ki: a nyugati szövetségesek oldalán küzdő 
személyek visszaemlékezései hazánkban jóformán ismeretle-
nek, esetlegesen idegen nyelven lehet hozzájuk férni. Termé-
szetesen Csehországban számos második világháborús vete-
rán visszaemlékezését adták már ki, itt főleg a prágai Naše 
vojsko kiadói tevékenységét kell megemlíteni, de más kiadók, 
akár helyi önkormányzatok segítségével is jelenhettek meg 
                                                
1  A dolgozat szakmai lektorálását Dr. Benedek Gábor végezte. Munkáját 

ezúton is köszönjük! 
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ilyen jellegű művek. Olyan memoárok is napvilágot láttak, 
amelyeket a Magyarországon át szökő emigránsok írtak, pél-
dául Ladislav Melíšek – az itteni viszonyokról részletesen be-
számoló – visszaemlékezése,2 Karel Klapálek tábornok3 vagy 
épp Jiří Pavel4 írása. A legfrissebb mű a témában az idén már-
ciusban megjelent „Dokud dýchám, doufám”, amely Oldřich 
Talášek ezredes visszaemlékezését tartalmazza.5 
 A kutatás során az interneten elérhető adatbázisokat sem 
lehetett nélkülözni. Ilyen a Nemzet Emlékezete (Paměť 
národa) oral history gyűjtemény, ahol a visszaemlékezőkkel 
készített interjúkból részleteket lehet olvasni, vagy épp a teljes 
hanganyagot meghallgatni. A jelenlegi munka elkészültéhez a 
csehországi, Magyarországon keresztül menekülő, második 
világháborúban részt vevő személyekkel készült interjúkat 
használtam fel.6 

Előzmények 

Az 1938. szeptember 30-án aláírt müncheni döntés gyakorla-
tilag végett vetett az első csehszlovák államnak, amely ezután 
nemcsak külsőleg, hanem belpolitikailag is jelentősen megvál-
tozott. A területileg megcsonkított ország nagyjából 30 ezer 
km2 területet vesztett Németország javára: ez volt a kívánt 
Szudétavidék, ahol azonban a cseh ipar nagy része összponto-
sult. Lengyelország a már régóta vita tárgyát képező Těšín-
Cieszyn vidéket szállta meg, amely jelentős feketeszénkincsé-
ről volt ismert. A magyar területi igények rendezéséről későb-
bi tárgyalások voltak hivatottak dönteni.7 
 A belpolitikai változások már a müncheni tárgyalások előtt 
elkezdődtek: szeptember 22-én Milan Hodža kormánya le-
mondott, helyére egy szakértői kormány került, Jan Syrový 
tábornok vezetésével. Hamarosan azonban a masaryki alapo-
kon nyugvó csehszlovák állam tovább bomlott: október 5-én 
lemondott az államelnök Edvard Beneš, majd emigrált. Ekkor 

                                                
2  MELÍŠEK, 2008. 
3  KLAPÁLEK, 1987. 
4  REICHL, 2010. 
5  VAŇOUREK, 2013. 
6  Az interjúkat a Digitálisan elérhető források címszó alatt tételesen 

felsoroltam. 
7  PALOTÁS, 2003. 470. 
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az elnöki teendőket is a miniszterelnök vette át ideiglenesen, 
amíg Emil Háchát nem nevezték ki az ország élére. A politikai 
életet gyökeresen átalakították: az 1920-as alkotmányt eltö-
rölték, két gyűjtőpártot hoztak létre, a kommunista pártot be-
tiltották, a zsidóságot korlátozó intézkedésekkel sújtották, 
Szlovákia pedig hozzájutott a régóta kívánt autonómiához.8 
 Hitler nem elégedett meg a Szudétavidék megszerzésével. 
Kihasználva a szlovák kormányválságot, sikerült elérnie Szlo-
vákia önállóságát, illetve egy megalázó procedúrával március 
15-én, hogy a maradék cseh terület vezetője, Emil Hácha „kér-
je” a német védnökséget. A megszállás után a cseh politikai 
élet tovább zsugorodott. A köztársasági elnök és a kormány a 
helyén maradhatott, bizonyos ügyeket önállóan intézhettek, 
de az új legfelsőbb intézmény Konstantin von Neurath vezeté-
sével a protektori hivatal lett. A csehek szerencséjére az idős 
diplomata nem igazán szólt bele a mindennapi ügyeik intézé-
sébe. 
 A politikai élet tere a viszonylagos önállóság ellenére to-
vább szűkült: a két párt helyett már csak egy gyűjtőszervezet 
(Národní souručenství – Nemzeti Szolidaritás) létezett: ennek 
zsidók nem lehettek a tagjai, rájuk kiterjesztették a nürnbergi 
törvényeket. A cseh és német állampolgárok számára egyfajta 
„kétszintűséget” vezettek be: utóbbiakra csak a birodalmi, míg 
előbbiekre a cseh törvények is érvényesek voltak. A kulturális 
életben is jelentős változások mentek végbe, például nemkí-
vánatosnak nyilvánított műveket, szerzőket tiltottak be, vagy 
épp színházak kerültek bezárásra. A tiltólistákon nemcsak 
cseh, hanem német nevek is szerepeltek.9 
 Az átalakítások egy része a kiválóan felszerelt hadsereget is 
érintette, amely harc nélkül adta fel az Szudétavidéket. Ezzel 
Csehszlovákia elvesztette a főleg németek által lakott, de jól 
védhető, megerősített peremterületét, majd 1938 decemberé-
ben a hadsereg létszámát is csökkenteni kezdték, amely még 
így is 150 000 fős maradt.10 A Protektorátus létrejötte után a 
hadsereget egy 7 000 fős, harci tevékenység ellátására alkal-
matlan szervezetté degradálták. Feladatuk a háború folyamán 

                                                
8  PALOTÁS, 2003. 293. 
9  DEMETZ, 2010. 56–65. 
10  ŠRÁMEK, 2008. 104. 
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javarészt abból állt, hogy a Protektorátus vasútját felügyeljék, 
megelőzve ezzel a szabotázsakciókat.11 
 A Protektorátus lakossága a megszállás elleni nemtetszését 
többször kinyilvánította: ilyen volt Karel Hynek Mácha, cseh 
romantikus költő újratemetése, egy Berlin–Prága focimeccs 
vagy épp Husz János megégetésének emléknapja.12 A legna-
gyobb megmozdulásra ősszel került sor a korábbi csehszlovák 
nemzeti ünnepen, október 28-án. A Vencel téren gyülekező 
egyetemisták a köztársaságot és a független Csehszlovákiát 
éltették. Az SS egységek a tömegbe lőve torolták meg a de-
monstrációt. Az intézkedés során megsebesült, később a sérü-
léseibe belehalt egy hallgató, Jan Opletal, akinek temetésén 
ismét ezrek vettek részt november 15-én, szintén a megszállás 
ellen tüntetve. A német hatóságok ezúttal sokkal keményeb-
ben léptek fel. Bezárták az összes cseh nyelvű egyetemet, a 
kollégiumokban éjszaka razziát tartottak, koncentrációs tá-
borba küldtek 1200 hallgatót, kilenc diákvezetőt kivégeztek – 
ez az intézkedés-sorozat elhallgattatta az értelmiséget. 13 
 A kényszerűen leszerelt hadsereg korábbi tisztjei, valamint 
az üldözött egyetemi hallgatók, értelmiségiek számára, ha a 
németek ellen tenni akartak valamit, két út kínálkozott: vagy 
titkos ellenállói szervezeteket hoznak létre vagy emigrálnak, 
és a szövetségesek oltalma alatt szerveznek katonai alakulato-
kat. Az emigráció első úti célja Lengyelország volt: 1939 tava-
szától használták az északi útvonalat, hogy Gdyniából főleg 
Franciaországba hajózzanak az emigránsok, hogy ott belépje-
nek az idegenlégióba (békeidőben tilos volt más államnak ka-
tonai szervezetet létrehoznia Franciaországban). A háború kö-
zeledtével azonban többen Lengyelországban maradtak, és itt 
alapították első katonai szervezeteiket a cseh emigránsok, mi-
után azt a kormányzat engedélyezte nekik. Kis létszámú egy-
ségeik a lengyelországi hadjárat során szovjet fogságba kerül-
tek, később ezek alkották az ottani csehszlovák egységek mag-
ját. Lengyelország elestével azonban más útvonalat kellett ta-
lálnia az emigránsoknak, ha fegyveresen akartak harcolni a 
megszállók ellen. 

                                                
11  BURIAN–KNÍŽEK–RAJLICH–STEHLÍK, 2002. 17. 
12  DEMETZ, 2010. 77–82. 
13  DEMETZ, 2010. 123–124. 
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Csehek útja Magyarországra 

Az emigrálni kívánók számára 1939 őszén új útvonalat sike-
rült kiépíteni, az ún. balkáni ösvényt (Balkánská trasa), 
amely Szlovákián, Magyarországon és Jugoszlávián át veze-
tett, de egyes esetekben Románia volt a végcél. A különböző, 
protektorátusbeli ellenállói csoportok foglalkoztak az emig-
ránsok átjuttatásával a határon. Ez nem bizonyult egyszerű-
nek, mivel a német–szlovák barátsági egyezmény értelmében 
a 30-40 kilométer széles ún. Schutzzone-ban német csapatok 
őrjáratoztak.14 A csehek leggyakrabban egyszerre többen lép-
ték át a határt, megbízható vezetőkkel, de még így is sokszor 
kellett álcázniuk magukat (például.: favágóknak, síelőknek), 
hogy csökkentsék a lebukás esélyét.15 
 Szlovákiában ugyan hivatalosan a csehek nem kaptak tá-
mogatást, ám számos szervezet – akár legális, akár illegális – 
segítette őket anyagi vagy más eszközökkel. Az útnak ez volt 
az egyszerűbb része: nyelvismeretükkel nem tűntek ki, emel-
lett a lakosság sem viselkedett velük ellenségesen. Átjutásuk 
Magyarországra hasonlóan zajlott, mint ahogyan Szlovákiába 
megérkeztek: segítőikkel határ közeli településekre utaztak, 
ahol megfelelő személyek kalauzolták őket a magyar határhoz. 

A csehek sorsa Magyarországon 

Hazánkban az elfogott csehek sorsa gyökeresen eltért az itteni 
lengyel menekültekétől. A lengyelek helyzetét 1939 őszén több 
belügyminisztériumi rendelet szabályozta, legyen szó civil 
vagy katonai menekültekről. A lengyel polgári menekültekkel 
a Belügyminisztérium IX. szociális osztálya foglalkozott, amit 
id. Antall József vezetett, míg a katonák ügyeiben a Honvé-
delmi Minisztérium járt el, a megfelelő ügyosztályt Baló Zol-
tán ezredes vezette 1943-ig.16 A cseh menekültek más elbírálás 
alá estek, róluk a 16.988/1939 VII res. számú belügyminiszte-
ri rendeletet döntött. Az irat alapján a megyei közigazgatási és 
rendvédelmi szerveket (csendőrség, szolgabírók, rendőrség) 
utasították, hogy a Protektorátusból érkező illegális határátlé-

                                                
14  JANEK, 2010. 119. 
15  LEIKERT, 2010. 219–220. 
16  ANTALL, 1997. 8. 
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pőket kitoloncolás céljából adják át a Magyar Királyi Rendőr-
ség budapesti főkapitánysága fogház és toloncosztályának. A 
kitoloncolást abban az irányban kellett végrehajtani, ahonnan 
érkeztek a határátlépők.17 
 A cseh menekültek így illegális határátlépőknek számítot-
tak, nem politikai menekülteknek, mint a lengyelek. Ezt a stá-
tuszt sosem sikerült elérniük. A más jogállás más elbánást 
vont maga után. Ez azt jelentette, hogy elzárásra kerültek, 
amíg a kitoloncolást végre nem hajtották. Az elzárás egyik 
helyszíne a Mosonyi utca 9. szám alatti Toloncház volt. Az it-
teni rossz körülményekre és zsúfoltságra gyakran panaszkod-
tak a cseh menekültek visszaemlékezéseikben. Más fogdákban 
sem volt jobb a helyzet. A Citadella erődjében főleg 1940 első 
felében tartottak fogva cseheket. Pontos számadat nem áll 
rendelkezésünkre, de egy 1940. április elsején készült jelen-
tésben található lista alapján tudjuk, hogy aznap 117 protekto-
rátusi menekültet őriztek itt.18 A toloncok ellátását egyébként 
még a Monarchia korából származó rendelet szabályozta 
(9389/1885). 19 
 Amíg a lengyel menekültek számára – a háború első évei-
ben – félhivatalosan léteztek lengyel szervezetek, amelyek a 
továbbszöktetésüket vagy magyarországi szervezésüket ellát-
ták,20 addig a csehek esetében semmilyen saját szervezet nem 
jöhetett szóba. Diplomáciai védelmüket különböző missziók 
vették át, amelyek közül a francia konzulátus játszotta a fősze-
repet. Itt a menekültek hamis papírokat, ellátást és pénzt kap-
tak, valamint a továbbutaztatásukat is szervezték a követség 
dolgozói, vagy a titokban ott tartózkodó, volt csehszlovák dip-
lomaták: a legmagasabb rangú ilyen személy Stanislav 
Miňovský korábbi ljubljanai konzul volt.21 
 A csehek kitoloncolása kínos ügy volt a magyar kormányzat 
számára: német oldalról a haladéktalan visszatoloncolást kö-
vetelték Szlovákiába vagy a Birodalomba, míg a nyugati se-
gélyszervezetek próbálták elérni, hogy Jugoszlávia felé továb-
bítsák őket, ahol sokkal nagyobb biztonságban folytathatták 

                                                
17  MNL OL K149-215-2-8255/1940.10., a protektorátusi menekültek 

kiutasításáról szóló rendelet másolata. 
18  MNL OL K63-72-7/7-1258/1940, jelentés a Citadelláról, 1940. április 1. 
19  HUBERT, 1942. 237. 
20 Bővebben lásd: VARGA E., 2010. 113–130. 
21  ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, 2011. 110. 



CSEH INTERNÁLTAK MAGYARORSZÁGI TAPASZTALATAI 

 39 

útjukat. Az egyik ilyen szervezet (Unitarian Universalist Ser-
vice Committee – Univerzalista Unitárius Egyház Segélyszer-
vezete) volt, amelynek Európában körutat tevő titkára, Robert 
C. Dexter ez ügyben találkozott Ghyczy Jenővel, aki 1940-ben 
a Külügyminisztérium politikai osztályát vezette. Az amerikai 
megbízott cseheket érintő kérdéseit a diplomata próbálta ki-
kerülni, és azzal vádolni Dextert, hogy a csehszlovák propa-
ganda álláspontját közvetíti.22 
 A Protektorátusból menekülőket a lakosság és a hivatalos 
szervek kevés esetben segítették, bár nem lehet azt mondani, 
hogy ilyenre nem volt egyáltalán nem volt példa. További se-
gítőik között ott voltak a magyarországi lengyel menekültek, 
akik gyakran bújtattak cseheket, nem egy esetben együtt 
hagyták el az országot Jugoszlávia felé. Ugyanígy a zsidóság-
ból is többen nyújtottak szállást a cseheknek. Az ilyen esetek-
ről mindig említést tettek az emigránsok visszaemlékezéseik-
ben: ezek a saját, Magyarországról kialakított képükhöz tar-
toznak, ezekről a következőkben esik szó. 

A csehek ismeretei Magyarországról: szavak, helyek 
a visszaemlékezésekben 

A csehek nagyon gyakran azért kerültek rendőrkézre, mert 
egyáltalán nem ismertek magyar szavakat: Bohumil Moravec 
visszaemlékezésében szól arról, hogy a francia konzulátuson 
mintegy száz cseh volt, de háromnegyedük se magyarul, se 
franciául nem beszélt.23 Egymás közötti beszélgetéseik anya-
nyelvükön gyanús lehetett akár az utca emberének is, amikor 
pedig a hivatalos közegek igazoltatták őket, nagyon könnyen 
lebukhattak. Kommunikációs csatornáik így igencsak behatá-
roltak voltak Magyarországon. 
 Igaz, ez a másik oldalon, a rendőrségnél is így volt: az őr-
személyzet tagjai közül 1939-ben és 1940-ben mindössze né-
gyen, illetve hatan beszéltek csehül. A szlovák nyelvvel vala-
mivel jobb volt a helyzet: 73-an és 83-an beszélték az említett 
években.24 Más szláv nyelvek ismerete sem volt erőssége az 
őrszemélyzetnek: Magyarcsanádon a lengyel katonai táborban 
elsősorban szlovákul tudatta az őrszemélyzet az előírásokat a 
                                                
22  MNL OL K63-72-7/7-988/940, Ghyczy napi jelentése, 1940. április 9. 
23  MORAVEC, Bohumil visszaemlékezése, hanganyag. 
24  BORBÉLY–KAPY, 1941. 570. 
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foglyokkal.25 Jan Fedyszyn a lévai katonai tábor egyik őréről 
jegyzi meg, hogy a magyaron kívül semmilyen nyelvet sem be-
szélt, hiába próbálkozott a lengyel hadifogoly több nyelven 
is.26 A német nyelv ismerete (amely a statisztikában az első 
helyen szerepelt) jóval elterjedtebb volt: 236, illetve egy évvel 
később 215 személy beszélte.27 A csehek számára így az őri-
zetben főleg idegen nyelven folyt a társalgás az őrökkel. 
 Más Magyarországon tartózkodó menekültek sem ismerték 
a magyar nyelvet: igaz volt ez a franciákra, akik esetenként a 
hatóságokkal a közös nyelvet a latinban találták meg.28 A len-
gyelek között csak elvétve akadt, aki tudott magyarul, azon-
ban az itt töltött idő alatt többen megtanulták a nyelvet: erről 
még a Magyarországról lengyelek segítségével távozó Antonín 
Špaček is említést tett visszaemlékezésében.29 Gyakran abból 
az okból, hogy megértsék, mit beszélnek a környezetükben a 
helybeliek. 
 A magyar és a nyugati szláv nyelvek hang és egyéb nyelvta-
ni különbségeit jelen munka nem tárgyalja terjedelmi korlá-
tok miatt. Érdemes azonban néhány dolgot kiemelni, ami ne-
hézséget okozott: a csehek számára gyakran problémás volt a 
magyar szavak helyes kiejtése, ami miatt könnyen gyanússá 
válhattak. A kiejtésbeli különbségek nemcsak nekik tűntek fel, 
a lengyel Zdisław Antoniewicz a következőt jegyezte fel: „Ke-
ményen nekiálltam tanulni, különösen nagy hangsúlyt fek-
tettem a magyar ’a’ helyes kiejtésére, amelynek hangzása a 
lengyel ’a’ és ’o’ közé tehető, a magyar ’á’-t pedig úgy ejtjük, 
mint a lengyel ’a’-t.”30 A cseh nyelv sem tesz igazán különbsé-
get az a és o hangok között, valamint az ö, ő, ü és ű hangokat 
sem ismeri: utóbbiak miatt válhatott furcsává a csehek szó-
használata (Fő utca helyett „Fé” utca, Kiskunhalas helyett 
„Kiškunholóš”, pengő helyett „pengé”). 
 Az általuk használt, vagy visszaemlékezéseikben megjelenő 
szavak általában olyan eseményekhez, helyekhez kapcsolód-
nak, amelyekhez közük volt – írásban gyakran fonetikusan 
jegyezték le őket. A nevek között szerepelnek földrajzi nevek, 

                                                
25  ANTONIEWICZ, 2003. 27. 
26  STOLARSKI–SZENYÁN, 2000. 162. 
27  BORBÉLY–KAPY, 1941. 570. 
28  BAJOMI LÁZÁR, 1980. 15. 
29  ŠPAČEK, Antonín visszaemlékezése, hanganyag. 
30 ANTONIEWICZ, 2003. 34. 
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települések, intézmények. A második csoportra példa 
„Šalgotarián”, „Hegešalom”, „Level”, „Kiškunholóš”, 
„Kelebie”, „Baje”, de gyakran előfordul a visszaemlékezések-
ben, amikor a cseh és magyar nevét is említik egy-egy telepü-
lésnek: ilyen Munkács-Mukačevo Jiří Pavel visszaemlékezé-
sében, aki később viszont nem a cseh nevén (Segedín) említi 
Szegedet („Třicátýho prosince 1939 jsme dostali jízdenky do 
Szegedu”).31 Ugyanígy Milan Nechvátal elmondja, hogy 
Cseklésznél lépték át a határt társaival: először a falut régi 
szlovák (Čeklís), majd mai nevén (Bernolákovo) hívja, útjuk 
során a következő település Szenc volt, ezt azonban csak ma-
gyar nevén említi.32 Intézményeknél a leggyakrabban a To-
loncházat vagy épp a Citadellát hozzák szóba, de Miroslav 
Hladil megemlíti, hogy az őt szállító taxisnak Budapesten a 
„francia konzulát” bemondásával adta meg az úti célt.33 Josef 
Polívka azt is tudta, hogy Budapesten két vasúti pályaudvart, 
a Keletit és a „Nugati”-t (kiejtve: „keletyi”, „nugatyi”) kell út-
ba ejtenie, ha Belgrádba akar utazni.34 Ladislav Melíšek miu-
tán visszatért Budapestre, első segítőjéhez igyekezett, aki a 
„Karoi Király” úton lakott, a 37-es szám alatt.35 
 Az eseményekhez kapcsolódó szavak főleg az őket ért ható-
sági intézkedéshez kapcsolódnak. Gyakran az első igazoltatás-
kor már lebuktak, hiszen voltak olyanok, akik a feltett kérdés-
re magyarul legfeljebb csak „nem tudom”-mal feleltek, ami 
rögtön elárulta az intézkedő szerveknek, hogy kikkel van dol-
guk. Josef Pochman társa Érsekújváron is hasonló módon járt 
volna, azonban – mivel más lehetősége nem volt – hogy a ma-
gyarul kérdezősködő rendőrtől megszabaduljon, süketnémá-
nak adta ki magát, mire az továbbállt.36 Előbbi eset egyedi le-
hetett, a cseheket szinte minden esetben letartóztatták. Ké-
sőbbi kihallgatásuk során gyakori kérdés volt a „Besílni 
maďarul?” 
 A hivatalos intézkedés során a csehek eltanultak új szava-
kat, kifejezéseket. Így volt idejük megtanulni a fogva tartó in-
tézmény nevét: „Citadela”, „fogház”, „Kasáren Mária 

                                                
31  PAVEL, Jiří visszaemlékezése, hanganyag. 
32  NECHVÁTAL, Milan visszaemlékezése, hanganyag. 
33  HLADIL, Miroslav visszaemlékezése, hanganyag. 
34  POLÍVKA, Josef visszaemlékezése, hanganyag. 
35  MELÍŠEK, 2008. 57. 
36  POCHMAN, Josef visszaemlékezése, hanganyag. 
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Terezia”, „Tolonzhaz”, „Tolonczház.” A fogságban végezhető 
szabadidős tevékenység nevét is ismerték magyarul: „šeta” 
vagy „šétálny”. A kitoloncolást végző személyek voltak az 
„ermešter” és „katonáci” (a többes számban lévő magyar szót 
még egy cseh többes toldalékkal is ellátta Ladislav Melíšek a 
visszaemlékezésében). Más jellegű szavakat is ismertek, vagy 
épp felelevenítettek memoárjaikban a korábbi emigránsok: 
így Vilém Dvořák és társai tisztában voltak vele, hogy a len-
gyel szó említésével inkább szimpátiára számíthatnak útjuk 
során, de a Citadellába zártak is tudták, hogy magyarul a ne-
vük „čehék.” 
 Az egyéb kategóriába sorolható szavak, szókapcsolatok kö-
zött volt a „vendeglö”, „hosu lépéš”, „nemlehet”, „jóregeld kí-
vánok” vagy épp a „minďa” – utóbbi szóról keserűen tapasz-
talhatták meg, hogy mit jelent: amikor kérdezték, hogy mikor 
viszik őket a francia konzulátusra, általában csak ezt a haloga-
tó választ kapták az emigránsok. Előfordulnak hosszabb ma-
gyar szövegek, ezek viszont a magyarok számára is közismert, 
kedvelt dalok voltak: az egyik ilyen volt az „Aza sép, aza sép.” 
 Ha a magyar nyelvet nem ismerték is a csehek, némelyi-
küknek volt már előzetes ismerete Magyarországról. Ladislav 
Melíšek részletes írásában megemlékezik a revizionista plaká-
tokról (a „nem, nem, šoha” frázist le is jegyezte), amelyeket 
különböző vasútállomásokon látott, amíg Komáromból Buda-
pestre vitték vonattal. Ezen útja során álltak meg a ferencvá-
rosi pályaudvaron – innen tudta, hogy már a magyar főváros-
ban van, mivel a kerület focicsapatát ismerte, és meg is emlé-
kezik egy csehszlovákiai vendégjátékukról.37 Nem véletlen 
persze, hogy az FTC csapatát ismerte: a korabeli Közép-
európai-kupa kiírásai során gyakran találkozott a zöld-fehér 
mezes csapat csehszlovák egyesületekkel: kétszer a Slavia 
Praha ellen játszottak döntőt (1935, 1938), de mindkétszer a 
prágai csapat győzött.38 
 Később a magyar házszámozás ismeretének híján kereste 
hiába segítőjének lakását a Károly körúton: nem tudta ugyan-
is, hogy az utca egyik oldalán a páratlan, a másik oldalon a pá-
ros számú házak találhatóak39 – a hazai rendszer eltért a 

                                                
37  MELÍŠEK, 2008. 32–33. 
38  MAJOR–NAGY–VÁRSZEGI, 1974. 81–82. 
39  MELÍŠEK, 2008. 57. 
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Csehszlovákiában korábban alkalmazottól, amelyet ma is al-
kalmaznak Csehországban és Szlovákiában. 
 A tájjal kapcsolatban is íródtak megjegyzések: a magyar 
síkságot gyakran olyan laposnak mondták, mint az asztal 
(„rovina jako stůl”) – ezt a kifejezést használta Vilém Dvořák 
is, aki az 1-es számú vasútvonal mentén indult vissza társaival 
Magyarország belső területére, és megfigyelte, hogy a vonal 
már villamosítva van.40 Josef Pochman szintén felelevenítette 
a lapos Alföldet, valamint azt is, hogy az őt üldöző csendőrök 
elől sehová sem tudott ott elbújni.41 Milan Nechvátal – miu-
tán belülről is megismerte a Citadellát – visszatérve Buda-
pestre szépnek találta a Gellért-hegyet, és az azon lévő erő-
döt.42 Ladislav Melíšek a Balaton mellett haladt el, miközben 
a jugoszláv határhoz szállították. A tavat mesésnek írta le, va-
lamint megemlékezik a Tihanyi-félszigetről, amelyet ő azon-
ban szigetnek tartott. Tudomása volt még arról is, hogy az 
utolsó magyar királyt, IV. Károlyt itt tartották fogva.43 
 A magyarországi időjárásra is utalnak a visszaemlékezé-
sekben: a cseh menekültek ugyan nem tudhatták, hogy ekko-
riban mérték hazánkban a legalacsonyabb hőmérsékletet 
(1940. február 16-án Görömbölytapolcán -35 C°-ot mutatott a 
hőmérő), de az a csehek és a lengyelek számára is nyilvánvaló 
volt, hogy igen hideg volt az 1939-1940-es tél. Utóbbiak közül 
Jan Fedyszyn emlékezett meg arról, hogy azzal ugratták a len-
gyeleket a magyarok, hogy magukkal hozták a hideget észak-
ról.44 Milan Nechvátal a sok hó miatti árvízre emlékezett, 
amikor 1940 áprilisában Galántáról Érsekújvárra tartott, de 
ugyanígy megjegyezte, hogy sokat esett az eső is.45 Jan 
Pavlíček is a sok csapadékról emlékszik meg: szerinte ugyan 
nagy fagyok nem voltak, de rengeteg hó esett.46 Utóbbiról 
Ladislav Melíšek is szól mellékesen: Jaroslav Šustr április 17-
ei szökésének leírásánál megjegyzi, hogy azért lehetett sikeres, 
mert az őrség épp a hó eltakarításával foglalkozott, ahelyett, 

                                                
40 DVOŘÁK, Vilém visszaemlékezése, hanganyag. 
41  POCHMAN, Josef visszaemlékezése, hanganyag. 
42  NECHVÁTAL, Milan visszaemlékezése, hanganyag. 
43  MELÍŠEK, 2008. 59. 
44  STOLARSKI–SZENYÁN, 2000. 167. 
45  NECHVÁTAL, Milan visszaemlékezése, hanganyag. 
46  PAVLÍĆEK, Jan visszaemlékezése, hanganyag.  



MIKLÓS DÁNIEL 

 44 

hogy jobban figyelt volna az internáltakra.47 Jiří Pavel 1939 
utolsó éjszakáján lépte át a jugoszláv–magyar határt: megem-
lékezett a nagy fagyról, valamint azt is megemlítette, hogy itt 
látott életében először paprikát (noha ez meglepőnek tűnhet, 
mivel tél volt), bár a földön az összes meg volt fagyva.48  
 A paprika látványa azért is lehetett emlékezetes, mert Ma-
gyarországgal ellentétben, a két világháború között Csehszlo-
vákiában még nem terjedt el az étkezéseknél a paprika. Ha-
sonló volt a helyzet Lengyelországban is. A második világhá-
ború idején először a komáromi erődben elszállásolt Wacław 
Filiks és társai egyik este a vacsorájuk mellé paprikát kaptak, 
és mivel nem tudták mi az, ezért dobálni kezdték egymást a 
zöldséggel; pár nap múlva abbamaradt a szórakozásnak ez a 
fajtája, amikor valaki meg merte kóstolni a paprikát, utána 
már „rendeltetésszerűen” használták.49 

A lakosságról alkotott kép 

A cseh menekültek jó része már eleve gyanakvóan állt hozzá a 
magyar lakossághoz: útjuk eme részét szükséges rossznak vél-
ték, mielőtt megérkeznének a baráti Jugoszláviába, ahol ha-
sonló fogadtatás várta őket, mint a lengyeleket Magyarorszá-
gon.50 Érkeztek azonban olyanok is, akik nem gondoltak 
semmilyen rossz elbánásra, amikor átlépték a határt, így jár 
Leopold Fiala is, aki azt remélte, hogy a magyarok majd segí-
tenek neki, de Budapestre való megérkezése után nem sokkal 
egy vendéglőben feljelentették, és a rendőrök a helyszínen el-
fogták őt és társát.51 
 A visszaemlékezésekben a magyarokról igen negatív képet 
festettek az emigránsok. Ha valaki viszont pozitívan bánt ve-
lük, azt – egyfajta kuriózumként – mindig megemlítették. 
Ilyen személyek voltak a magyarországi szlovákok52 (a triano-
ni határokon vagy az első bécsi döntés utáni határokon belül 
élők is), a volt csehszlovák hadseregben szolgáló magyarok, 

                                                
47  MELÍŠEK, 2008. 44. 
48 PAVEL, Jiří visszaemlékezése, hanganyag. 
49 STOLARSKI–SZENYÁN, 2000. 195. 
50  Részletesebben lásd: BROD, 1968. 403. 
51  FIALA, Leopold visszaemlékezése, hanganyag. 
52  MADĚRA, Vladimír visszaemlékezése, hanganyag. 
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akik gyakran az őrséget alkották a különböző fogdákban53 
vagy olyan személyek, akik családjuk révén kötődtek a cse-
hekhez.54 
 A magasabb rangú hivatalos személyek közül is volt, aki 
próbált a maga módján segíteni a cseheknek: az ilyen, nem 
várt tetteken általában meglepődtek az emigránsok. Akadt 
olyan közülük, aki 45000 pengőt kapott kölcsön, a kezességet 
egy magas rangú tiszt vállalta.55 Ladislav Melíšek és társai 
Komáromban kaptak jobb ellátást a híradós kaszárnyában, 
amit egy meg nem nevezett tábornok százados fiának köszön-
hettek.56 Vilém Dvořák és társai a kitoloncolás előtt hiába kér-
ték a csoportjukat vezető tisztet, hogy engedje őket szabadon: 
ez nem történt meg, de éjszakára egy mezőn álltak meg pi-
henni – az emigránsok ezt úgy értelmezték, hogy a tiszt így ad 
alkalmat nekik a szökésre. Ezt ki is használták.57 
 A kitoloncolandó cseheket nem egyszer olyan őrség kísérte, 
amely hanyagul végezte munkáját, így Vilém Dvořák esete 
nem egyedüli. Hasonló történt Ladislav Melíšekkel, Vladimír 
Maděrával és Milan Nechvátallal: az őrség a határon elmond-
ta nekik, hogy aki visszatér, azt lelövik, majd otthagyták őket. 
Az ilyen eseteken meglepődtek, majd úgy döntöttek, hogy má-
sodjára is megpróbálnak Magyarországon keresztüljutni. Mi-
vel már rendelkeztek minimális tapasztalattal az országról, 
gyakran nagyobb gond nélkül eljutottak a francia konzulátus-
ra: szinte „unalmas” visszatérésükről így nem is nagyon szól-
nak visszaemlékezéseikben. 
 A hivatalos szervektől nem várt pozitív hozzáállásról tehát 
szívesen megemlékeztek, de nem ez volt az általános. A rossz 
ellátásról, a durva őrökről röviden szólnak, de szinte „menet-
rendszerűen”: feltételezhető, hogy ez volt az általánosabb a 
cseh internáltak számára különböző fogva tartási helyeiken, 
így erről nem igazán akarták mindig ugyanazt, ugyanúgy el-
mondani. Ladislav Melíšek azonban külön megemlékezik ar-
ról, hogy a németbarát őrök az átlagosnál rosszabbul bántak 
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55  BROD, 2008. 24. 
56  MELÍŠEK, 2008. 31. 
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velük a Citadellában, akiket ő sváboknak (švábové) azonosí-
tott be.58 
 A menekülteket elszállásoló zsidókról is említést tesznek: 
leggyakrabban a francia konzulátuson keresztül kerültek ve-
lük kapcsolatban. Ők voltak megbízva azzal, hogy a hamis pa-
pírokkal ellátott személyeket a Jugoszláviába való távozásuk 
előtt pár napra, hétre elszállásolják. Máskor is segítették zsi-
dók a cseh menekülteket függetlenül attól, hogy a francia kon-
zulátussal együttműködtek, vagy sem. Jaroslav Novákot egy 
klub zsidó tulajdonosa rejtette el az őt kereső rendőrök elől,59 
míg Vladimír Maděrát és társait egy zsidó kertész vendégelte 
meg, nem sokkal azután, hogy Magyarországra érkeztek.60 
 A zsidó származású Josef Hercz ugyan Magyarországon át 
jutott el a Közel-Keleten szerveződő katonai egységekhez, 
azonban az ő sorsa eleinte eltért az itt ismertetett személyeké-
től. Hercz, több zsidó sorstársához hasonlóan hajón hagyta el 
Szlovákiát: sokan választották a Protektorátusból és Szlováki-
ából a Dunán való lehajózás lehetőségét a menekülésre: a ro-
mániai torkolatnál vette át az így menekülőket egy tengerjáró, 
amely Palesztinába szállította az utasokat. Hercz így közvetle-
nül kevés ismerettel rendelkezett a második világháborús Ma-
gyarországról, azzal azonban tisztában volt, hogy a szlovákiai 
atrocitások elől Kassára menekülő rokonai viszonylagos nyu-
galomban éltek 1944-ig, amikor a kassai zsidóságot is depor-
tálták.61 
 A csehek számára az is ismert volt, hogy a lengyeleket Ma-
gyarországon kedvezően fogadják,62 illetve azzal is tisztában 
voltak, hogy a lengyel menekültek más hivatalos megítélés alá 
tartoznak. Ezért próbálták a csehek gyakran lengyelnek kiadni 
magukat.63 Fentebb szó esett róla, hogy az idegen nyelvisme-
rettel hadilábon álltak a fegyveres testületek alacsonyabb be-
osztású tagjai. Ennek köszönhetően sikerült Jugoszláviába 
tartó útjuk során Vilém Dvořáknak és társaiknak elhitetni egy 
lovas őrjárattal, hogy lengyelek, akik szinte szó nélkül tovább-
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62  PAVEL Jiří visszaemlékezése, hanganyag.  
63  MELÍŠEK, 2008. 35. 
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engedték őket útjukra.64 Emellett, ahogy már korábban említ-
ve volt, a lengyel menekültek gyakran segítették a cseheket, 
akár együtt is szöktek tovább Jugoszláviába. 
 Magyarországot ugyan sok esetben szépnek találták az 
emigránsok, de a magyarokról rossz véleményük volt az őket 
érintő intézkedések miatt. Nem véletlen, hogy az általuk ta-
pasztalt halogató és kissé kétszínű magatartás miatt (Ladislav 
Melíšeknek és társainak ígérték, hogy a francia konzulátusra 
szállítják őket, ehelyett a Citadellába kerültek) saját maguk 
által költött himnuszukban arról énekeltek az internáltak, 
hogy a magyarok nem változnak („Vždyť přece dobře vím, že 
Maďaři se nezmení”).65 

A hazánkon át menekülő csehek további sorsa a má-
sodik világháborúban 

Magyarország számára a Teleki-kormányzat idején fontos volt 
a fegyveres semlegesség elve. A szövetséges Német Birodalom 
kívánságait, tetteit támogatni kellett, de a nyugati államoknál  
a kormány hangsúlyozta, hogy hazánk nem kötelezte el ma-
gát, és semleges állam. Főleg a nagyszámú lengyel, de a kis-
számú cseh menekültek ügye azonban igencsak kényes témá-
nak bizonyult. A német diplomáciai misszió többször is köve-
telte a lengyel és a cseh menekültek eltávolítását az ország-
ból.66 A fokozódó német nyomásra végül a magyar kormány-
zat a cseheknek az országból való eltávolítása mellett dön-
tött.67 
 Jugoszláviában nemcsak szimpátiával fogadták a cseh me-
nekülteket, hanem katonai szervezkedésüket is eltűrte a veze-
tés (miként a magyarországi hatóságok a lengyelekét). Német 

                                                
64  DVOŘÁK, Vilém visszaemlékezése, hanganyag. 
65  MELÍŠEK, 2008. 43. 
66  MNL OL K150-3874-VII-9-a, iktatás nélkül: Boór Aladár válasza egy 

1940. március 8-án felvett jegyzőkönyvre. 
67  Pontosan nem lehet tudni, hogy Magyarországon mennyi protektorátu-

si menekült tartózkodott összesen. A cseh adatok 3000 körüli értéket 
adnak meg, míg a korabeli magyar források csak 100-200 főről tudnak. 
Annyi azonban biztos, hogy 1939 szeptembere és 1940 augusztusa kö-
zött Belgrádot 77 transzportban 2058 fő hagyta el, Splitből további 40 
transzportban távoztak csehek Jugoszláviából. Feltételezhető, hogy 
ezek a személyek nagyrészt Magyarországon keresztül érkeztek ide. 
Lásd még: BROD, 2008. 28. 



MIKLÓS DÁNIEL 

 48 

nyomásra 1940 nyarától itt is szűkült a csehek mozgástere, de 
az 1941-es balkáni hadjáratig használni tudták ezt az útvona-
lat. Jugoszláviából a protektorátusi emigránsok vagy a Közel-
Kelet, vagy Franciaország felé távoztak, ahol önálló, csehszlo-
vák katonai egységekbe szervezték őket: ez Franciaországban 
az 1. csehszlovák hadosztályt, a Közel-Keleten a 4. csehszlovák 
gyalogezredet, később a 11. keleti csehszlovák gyalogos zászló-
aljat jelentette.68 Franciaország elestekor az ottani egységek 
maradékait evakuálták Angliába, ahol átszervezték őket. Ké-
sőbb ide szállították a szíriai, majd tobruki harcokban részt 
vevő, addig a Közel-Keleten szolgáló katonákat is. 
 Angliában 1940 folyamán a cseh vadászpilóták részt vettek 
a német légitámadások visszaverésében, a szárazföldi csapa-
tokból pedig különleges ejtőernyős egységet képeztek ki, 
amelynek távlati feladata volt, hogy diverzáns akciókat hajt-
sanak végre a Protektorátus területén. Közülük a legismertebb 
az 1942 tavaszán végrehajtott Antropoid hadművelet, a 
Reinhard Heydrich protektorhelyettes elleni merénylet volt 
(Konstantin von Neurathot gyengekezűsége miatt 1941 őszén 
eltávolították Prágából).69 
 A korábbi harcokban sok veszteséget szenvedő egységeket 
egy páncélos dandárba szervezték, amely azonban fennállása 
alatt végig küzdött az emberanyag utánpótlásával. Az 1. önálló 
csehszlovák páncélos dandár 1944 őszétől Dunkerque elhúzó-
dó ostromában vett részt, majd a háború végeztével Csehszlo-
vákiába irányították az egységet. A háború vége tehát sok 
emigránsnak azt jelentette, hogy hazatérhetett, de a kommu-
nista hatalomátvétel után sokan választották ismét az emigrá-
ciót: a nyugati, Londonból Beneš által szervezett katonai egy-
ségek tagjait gyakran gúnyosan nyugatosoknak (západáci, 
západníci) hívták, és múltjuk miatt hátrányos megkülönböz-
tetés érte őket. 

Összegzés 

A cseh emigránsok számára a balkáni emigrációs útvonalon 
Magyarország jelentette a legproblémásabb állomást: az or-

                                                
68 EMMERT, 2008. 21. 
69  A nyugati emigráció hírszerző tevékenységéről, a különleges ejtőernyős 

egységekről és a Heydrich elleni merényletről lásd bővebben: 
MACDONALD, 1998. 
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szágról, lakosságáról, nyelvéről kevesen rendelkeztek ismeret-
tel, sőt voltak, akik egyáltalán nem ismerték Magyarországot, 
így valóságos terra ingocnitára érkeztek. Nem véletlen, hogy 
sokan rendőrkézre kerültek. Igaz, a magyar vezetés is tett ar-
ról, hogy a csehek dolgát megnehezítsék céljaik elérésében. 
Végül a nehéz külpolitikai helyzet miatt a protektorátusi me-
nekültek folytathatták útjukat a kívánt úti cél felé, de az elzá-
rások miatt gyakran csak több hónapos késéssel. 
 A cseh emigránsoknak ha kényszerűen is, de volt idejük 
magyarországi ismereteik gyarapítására. Az itt szerzett ta-
pasztalatok nem kifejezetten pozitívak, amihez hozzájárultak 
a szigorú hivatalos intézkedések vagy épp a lakosság nagy ré-
szének gyanakvása. Az ettől eltérő kedvező hozzáállásra gyak-
ran meglepődve emlékeztek vissza. A protektorátusi menekül-
tek magyar szavakat is megtanultak: ezek alapvetően a tájéko-
zódáshoz kapcsolódtak, de több olyan is van, amelyet a hiva-
talos intézkedés, elzárás ideje alatt sajátítottak el – mivel 
azonban nem volt ismeretük a magyar nyelvről, az írott me-
moárokban, illetve a hanganyagként fellelhető visszaemléke-
zésekben a hangalakok formaváltozáson, torzuláson mentek 
keresztül. 
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ABSTRACT 

Hungarian Words, Observations about Hungary in 
the Memoirs of the Internated Czech Refugees  

During the Second World War 

This article examines a minor topic from the history of the 
Czech refugees, who had emigrated from the Protectorate of 
Bohemia and Moravia to fight against the Germans. These ex-
iles after the World War II often wrote memoirs, or they were 
interviewed by historians. In their memoirs the veterans were 
using Hungarian words: with deformation. The users learned 
these foreign words in Hungary, but usually without any 
knowledge about the Hungarian language. These words are 
also indicators about their journey: the refugees learned eve-
ryday words, sentences, place names during their escape to 
Yugoslavia. The Hungarian Government issued strict orders 
against the Czech refugees: most of them were arrested by the 
police, and sent to prison. During their imprisonment, they 
also learned new worlds: mostly about their surroundings in 
the prison. 
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TABI NORBERT 

Futball és politika kapcsolata  
Magyarországon a II. világháború után1 

A kommunista diktatúra viszonya  
a hazai labdarúgókhoz 1956-ig 

Bevezetés – Hogyan vált államüggyé Magyarországon 
a futball? 

labdarúgás napjainkban minden kétséget kizáróan a 
legnépszerűbb sportág a világon. Egyszerű, közérthető 
szabályai miatt világszerte hatalmas érdeklődés övezi, 

tekintet nélkül korra, származásra, vallásra, politikai beállí-
tottságra. Csekély anyagi követelményei könnyedén elérhető-
vé teszik a legszegényebb rétegek számára is, hiszen sok más 
egyéni vagy csapatsporttal ellentétben csak egy üres terület és 
egy labda kell hozzá. Hétről hétre százmilliók követik nyomon 
a bajnoki mérkőzéseket a stadionok lelátóin vagy a tévéképer-
nyőkön keresztül, egy-egy nagyobb világesemény nézettsége 
pedig milliárdos nagyságrendben mérhető. A világ sok részén 
a foci nem egyszerűen egy sportág a sok közül, hanem a tár-
sadalom nagy részét lázba hozó és megmozgató nemzeti ügy, 
egyszersmind a modern szórakoztatóipar szerves része, üzlet.  
 A futball a XIX–XX. század fordulóján indult el világhódító 
útjára, a többi európai országhoz hasonlóan hazánkba is ek-
kor került az első futball-labda, megalakultak az első klubok, 
és lejátszották az első mérkőzéseket. Az „angol rugósdi” né-
hány évtized alatt hihetetlen népszerűségre tett szert, a labda-
rúgó-egyesületek és a játékosok száma folyamatosan emelke-
dett, egyre több osztályban írtak ki bajnoki küzdelmeket, és 
ezzel együtt természetesen a nézőszám is fokozatosan emel-
kedett. Mindez automatikusan maga után vonta azt is, hogy 
egyre több és több pénz áramlott a sportágba, és megjelentek 
a nagyobb ipari, állami vállalatok által támogatott csapatok is. 

                                                
1 A dolgozat szakmai lektorálását Dr. Zeidler Miklós végezte. Munkáját 

ezúton is köszönjük! 
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Hosszan elhúzódó viták sorozata után a húszas évek közepén 
bevezették a profizmust, ezzel a futball Magyarországon is 
végképp pénzpiaci alapokra helyeződött. A fejlődés az ered-
ményekben is megmutatkozott, klubcsapatainkat és nemzeti 
válogatottunkat a húszas-harmincas évektől folyamatosan a 
világ (azaz akkoriban az európai kontinens) élmezőnyében 
jegyezték. Ez utóbbi tény még inkább elősegítette azt, hogy a 
labdarúgás nálunk is egyre inkább nemzeti jelentőségű üggyé, 
a fontosabb mérkőzések pedig széles körű érdeklődésre szá-
mot tartó társadalmi eseményekké váltak. 
 Az egyes csapatok szerveződése során szerepet játszó terü-
leti, foglalkozásbeli, etnikai, nemzetiségi, vallási stb. tényezők 
már önmagukban is fontos társadalmi jelentéstartalmat köl-
csönöztek az így kialakult egyesületeknek. A különböző cso-
portok, osztályok, nemzetek a futballpályán (is) reprezentál-
hatták magukat, és immár a foci keretein belül rivalizálhattak 
egymással. A játék ugyanakkor nemcsak aktív résztvevőként, 
hanem drukkerként is tömegével vonzotta és vonzza a mai 
napig az embereket, hiszen identitástudatának megfelelően 
mindenki megtalálhatja a neki „megfelelő” csapatot. Ezért az-
tán a futball olyan szimbolikus teret biztosít a tömegek szá-
mára, ahol az egyén személytelenül is egy közösség fontos al-
kotóelemének érezheti magát. Egy ilyen erős csoportosulás, 
amely tagjai számára az összetartozás érzését kínálja, és egy-
ben védelmet nyújt, egyre vonzóbbá válhat a kívülállók szá-
mára. Ez az öngerjesztő folyamat akár több tíz- vagy százezer, 
de adott esetben több millió fős szurkolótáborokat is létre-
hozhat, amelyek méretükben már egy állam életében is meg-
határozó erővel bírnak. Az egyesületek közötti versengés mel-
lett alapvető fontosságú az általános nemzeti identitás pályán 
való megjelenítése, aminek a klubcsapatok nemzetközi mér-
kőzésein és a válogatott találkozókon is nagy szerepe van.  
 Mindebből egyenesen következik, hogy ha egy ország min-
denkori politikai vezetése megfelelő módon közelít hozzá, 
eszközként használhatja fel a labdarúgást és annak szurkolóit 
saját hatalmi céljaira. Ugyanakkor nem megfelelő kontrollal 
ezek a tényezők igen veszélyesekké válhatnak a politikai erők 
számára. Mindez kifejezetten igaz a diktatórikus jellegű be-
rendezkedések esetében. A felülről jövő irányítás ezen a pon-
ton kapcsolódik össze szorosan a sporttal. Egyes országok tör-
ténelmük és társadalomfejlődésük okán ugyanis kifejezetten 
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alkalmassá váltak arra, hogy a futball és a politika fentebb 
említett kapcsolata kialakuljon. Ez történt a XX. századi Ma-
gyarországon is. Az 1930-as években a Horthy-rendszer alatti 
első próbálkozások a politika részéről számottevő nyomot 
még nem hagytak a sportágon, ám később a fokozatos szélső-
jobbra tolódással a folyamatok egyre inkább felerősödtek, és 
ahogy a mindennapokban, úgy a labdarúgásban is megjelent a 
baloldalhoz, illetve a zsidósághoz köthető egyesületek korláto-
zása, majd ellehetetlenítése, valamint a nemzetek közötti 
mérkőzéseken a szomszédos országokkal szembeni „kultúrfö-
lény” demonstrálása.2 
 A II. világháborút követően néhány évvel a szélsőbaloldali 
hatalom időszaka következett Magyarországon, s ettől kezdve 
a hazai labdarúgás irányítását is átjárta a kommunista ideoló-
gia, ez viszont már a csapatok és a játékosok életének szinte 
totális mértékű, direkt módon történő irányítását vonta maga 
után. A proletárdiktatúra korában ugyanakkor a vélemény-
nyilvánítás legszabadabb tere a futballstadionok és pályák vi-
lága volt, az emberek itt fejezhették ki viszonylag kockázat-
mentesen a rendszer iránti elégedetlenségüket, a párt és an-
nak vezetői felé irányuló ellenszenvüket. A „szocializmust épí-
tő ország” irányítói pedig felismerték a lakosság e tömeges 
gyülekezésének veszélyeit, ezért minden eszközükkel igyekez-
ték elfojtani a futballpályákra összpontosuló demonstratív el-
lenállást. A pártvezetés emellett viszont meglátta annak lehe-
tőségét is, hogy ha a honi futball világát saját képére tudja 
formálni, az hatalmas fegyver lehet a propagandacélok eléré-
séért vívott harcban. 
 Éppen ezek miatt Magyarországon az 1945 után kiépülő 
szocialista rendszer fontos velejárója volt, hogy az elnyomás, 
illetve a mesterséges felemelés módszerét a hatalom képvise-
lői a sport, és ezen belül a futball területén is különösen nagy 
előszeretettel alkalmazták. Ez elsősorban az egyesületek kü-
lönböző módszerekkel történő „szabályozását” jelentette.  

                                                
2 1939 novemberében a liberális gyökerekkel rendelkező, a hazai zsidó-

sághoz is köthető Nemzeti SC saját döntése nyomán oszlott fel. 1940. 
július 8-án az MTK-hoz közeli Hungária ugyancsak erre a lépésre szán-
ta el magát. A megszűnések hátterében az anyagi problémák mellett 
főként a két egyesületet szándékosan nehéz helyzetbe hozó méltányta-
lan politikai döntések álltak. 1942 tavaszán az MTK működésének már 
az Országos Sport Központ vetett véget.  
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Ám az ország megváltozó hatalmi rendszere az egyénekre, a 
klubokban szereplő labdarúgókra is komoly hatást gyakorolt. 
Végső soron hiába minden politikai szándék, egy futballcsapat 
sorsát a játékosok által lehet a leginkább befolyásolni. Termé-
szetesen ott voltak a gazdasági eszközök, a szurkolókkal 
szembeni fellépés vagy a drukkerhadak egymásra haragításá-
nak lehetősége, de a csapatokat alkotó labdarúgók klubtagsá-
gának és anyagi helyzetük befolyásolásának opciója legalább 
ilyen fontos tényezőnek tekinthető. Egyesületek erősítésére és 
gyengítésére talán ezek a legegyszerűbb, leghatékonyabb 
módszerek, ám észrevétlenül ezeket is nagyon nehéz végrehaj-
tani.  
 Ez a tanulmány arra vállalkozik, hogy bemutassa – nagy-
részt személyes példákon keresztül –, hogyan viszonyult egyes 
nevesebb futballistákhoz 1956 előtt a szocialista államhata-
lom, illetve hogyan használta fel őket elnyomó vagy éppen 
támogató szándékai szerint céljainak megvalósítása érdeké-
ben. 

Elnyomott és támogatott egyesületek 

Mivel a rezsim elengedhetetlen kellékeihez tartozott a mester-
séges ellenségkép-alkotás módszere (akár még a párton belül 
is, lásd például Rajk László perét), így nem lepődhetünk meg 
azon, hogy ezt a hatalmi szempontból igen lényegesnek szá-
mító labdarúgáson belül is alkalmazták. Kellett egy labdarú-
gócsapat, amely az ellenség szerepét minden tekintetben meg 
tudja testesíteni, amelyet a rendteremtés jegyében méltókép-
pen meg lehet büntetni.  
 A hatalomnak nem volt nehéz dolga a „bűnbakkeresésnél”, 
a politikai fordulatot megelőző esztendők eseményei alapján a 
központi vezetés gyorsan megbélyegezhette a Ferencváros 
csapatát.3 Az 1940-es évek végétől kialakuló politikai helyzet 
ettől még persze nem csak a zöld-fehér csapat életét keserítet-
te meg, ám az első osztályú futballklubok közül egyértelműen 
rájuk nehezedett a legnagyobb hatalmi nyomás. A pártvezetés 

                                                
3 A fasiszta, nyilas egyesületnek bélyegzett FTC kiváló célpontot kínált a 

központi hatalomnak egy mesterségesen kreált ellenségkép kialakítá-
sához. Ehhez ürügyként szolgált Jaross Andor, a Sztójay-kormány bel-
ügyminiszterének 1944-es, az FTC-ben betöltött néhány hónapos el-
nöklése. 
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természetesen nem minden csapatot igyekezett megtörni. 
Voltak olyan egyesületek is, amelyek a kommunista hatalom-
átvételt követően kifejezetten kedvező pozícióba kerültek. Az 
időszak jellegzetes vonása, hogy több olyan csapat is felemel-
kedett, amelyek korábban nem tudtak elérni igazán komoly 
eredményeket.  
 A „legfőbb kiválasztott” a Kispesti AC lett, amelynek kevés 
szurkolója volt, így ezt a mély gyökerekkel nem rendelkező 
egyesületet könnyedén a párt szolgálatába lehetett állítani.4 A 
legnagyobb fegyveres testület, a Honvédség irányítása alá ke-
rülő klub szilárd anyagi alapokat kapott, és játékosállományát 
is jelentősen megerősítették. Ezek a labdarúgók javarészt kö-
telező jellegű átirányítás útján kerültek a Budapesti  
Honvéd SE-be,5 a futballistákat sok esetben zsarolással 
kényszerítették a klubváltásra. Általánosságban azonban el-
mondható, hogy a csapat előnyös hatalmi megítélése a tabel-
lán is megmutatkozott. Bár az együttes már a háború után – a 
nagyszerű helyi utánpótlásnak köszönhetően – erősödésnek 
indult, az áttörést számára a minisztériumi támogatás hozta 
meg. A kispestiek első bajnoki címüket a Rákosi-rendszerben, 
fél évvel a névváltás után, 1950-ben szerezték.6 A gárda ezt 
követően egészen 1956-ig rendre kiugróan jó eredményeket 
ért el, a félbeszakadt „forradalmi idényig” lezajló hat bajnok-
ságban négyszer lett első, kétszer pedig második. A Honvéd 
számára kötelező volt a lehető legjobb eredmények elérése, 
hiszen a csapatok között gyakorlatilag az első számú „béke-
harcos” szerepét töltötte be. 
 Ahogy a Honvéd labdarúgói katonai rendfokozatot kaptak, 
úgy a korábbi MTK futballistái sem térhettek ki ezen formali-
tás alól. Az előbb Textilesként, majd Bástyaként és Vörös Lo-
bogóként is szereplő piros-fehérek játékosai az Államvéde-
lemben kaptak rendfokozatot, ennek nyomán szintén élvez-
hették a fegyveres testületi lét előnyeit, így 1951-ben és  

                                                
4 A központi hatalom a futball területén gyakran a tradíciókkal minden-

áron való szakítást erőltette, abból a logikus megfontolásból, hogy egy-
szerűbb azt a klubot a rendszer szolgálatába állítani, amelyiknek nin-
csenek a régmúltba nyúló, történelmi hagyományai és ezekhez ragasz-
kodó szurkolói. 

5 A Kispesti AC 1949-től Honvéd SE, majd 1951-től Budapesti Honvéd 
SE néven a Honvédelmi Minisztérium csapata lett. 

6 HOPPE–SZABÓ, 1987. 229.  
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1953-ban a Honvéd által „elbukott” két aranyérmet a koráb-
ban kék-fehérben szereplő együttes kaparintotta meg. 
 A kispestiek és a Hungária körútiak mellett a Dózsa labda-
rúgói is rendfokozatot (rendőrit) kaptak, ám a lila-fehéreknek 
a nekik járó előnyökkel együtt is legjobb esetben csak a har-
madik helyre futotta. 
 A fegyveres testületek egyesületei mellett is akadtak csapa-
tok, akikre kifejezetten pozitívan hatottak a központi hatalom 
mesterséges mechanizmusai. Így olyan ipari és bányavárosok 
klubjai is felemelkedhettek, mint például Diósgyőr, Dorog 
vagy Salgótarján. 

A politika elnyomó szerepe az egyes labdarúgók ese-
tében 

Miután 1945-ben Magyarországon megszűnt a profizmus, a 
játékosok nem lehettek többé hivatásos labdarúgók. Ez azt je-
lentette, hogy a futballisták immáron – hivatalosan – nem 
kaphattak pénzt a pályán nyújtott teljesítményük után, ama-
tőr státuszúvá váltak, és a futball mellett valamilyen civil fog-
lalkozást kellett keresniük, hogy munkabérhez jussanak. 
 A labdarúgók számára a megélhetés bizonytalanná vált, rá-
adásul az élvonalbeli játékosok – akik a magyar viszonyokhoz 
képest nagy jövedelemmel rendelkeztek – jól tudták, Nyugat-
Európában profi futballistaként az itthoni bérek sokszorosát 
is meg lehet keresni, ezért többen is a nyugatra szerződésben 
látták boldogulásuk útját. A kor vitathatatlanul legnagyobb 
magyar labdarúgójának, Puskás Ferencnek 1947-ben például 
százezer dollárt ajánlott az olasz Juventus együttese,7 ami csil-
lagászati összegnek tekinthető a korabeli hazai bérekhez ké-
pest. (Ráadásul a játékosok ezt hivatalosan nem is a futballtu-
dásukért kapták.) A labdarúgók anyagi viszonyainál meg kell 
említeni azt a tényt, hogy a hazai mezőny tagjai közül többek-
nek is veszélybe került a kiváltságos anyagi helyzete. Ennek 
oka abban állt, hogy korábban több sikeres játékos is olyan 
vállalkozásokból élt a futball mellett, amelyek a szocializmus 
időszakában viharos gyorsasággal felszámolásra kerültek. 
Puskás Ferenc és Bozsik József, a KAC (későbbi Honvéd) két 
fiatal játékosának a klubtól kapott, jelentős haszonnal műkö-

                                                
7 TAYLOR, 2003. 47. 
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dő vasáru- és edényboltját például az 1940-es évek végén ál-
lamosították.8 Említhető még Deák Ferenc, a Szentlőrincről 
az FTC-hez kerülő kiváló csatár, akinek többemeletes bérháza 
volt, amelynek kiadása szintén jelentős kereset-kiegészítést 
biztosított a számára, ám a bérházak államosítása révén a ha-
talom ezt az anyagi forrást is felszámolta.9 
 A lehetőségek korlátozása, a mozgástér beszűkülése az 
1950-es évek felé haladva egyre gyorsabban zajlott. Nem cso-
da, hogy ilyen körülmények között egyre több futballista fejé-
ben fordult meg egy esetleges nyugati, profi szerződés gondo-
lata. Kezdetben a focisták még legálisan elhagyhatták az or-
szágot, és mivel a minőségi magyar labdarúgókra Európa-
szerte bőven volt kereslet, nem volt különösebben nehéz ne-
ves nyugati csapatokba szerződniük. A fő célállomás Olaszor-
szág lett. Így szerződött el például 1947-ben Zsengellér Gyula 
az AS Romához, vagy 1948-ban dr. Sárosi György a Bari, Mike 
István a Bologna együtteséhez. Rajtuk kívül még jó néhány 
híres és kevésbé híres edző, illetve játékos távozott ezekben az 
években Itáliába. Sőt, alig pár évvel a világháború vége után 
Csehszlovákia is vonzó volt a magyar futballisták számára, hi-
szen ott sokkal jobbak voltak az ellátási viszonyok. Itt lelt új 
csapatot magának többek között Tóth III Mátyás, Schubert 
Gyula, de Kubala László is ide szerződött, a később a Barcelo-
na történetének legjobbjává választott játékos 1946-tól egy 
ideig a Slovan Bratislava együttesét erősítette. Idővel elterjedt 
a hír, hogy az MLSZ megtiltja a kiszerződéseket, ezért mire 
1948-ban a szövetség elrendelte a határzárlatot, a kivándorlás 
már tömeges méreteket öltött. Hozzá kell tenni, hogy a válo-
gatott és az 1948-as londoni játékokra készülő olimpiai keret 
tagjai már 1947-ben sem hagyhatták el az országot.10 
 A határátlépések persze ezután is folytatódtak. Aki enge-
dély nélkül akarta elhagyni Magyarországot, azaz disszidálni 
kívánt, az bűncselekményt követett el. Próbálkozók így is szép 
számmal akadtak, Kubala László például 1948-ban hazatért a 
Vasasba, majd egy évvel később – immár illegálisan – megint 
külföldre, ezúttal Olaszországba szerződött. Az angyalföldiek 
egy másik játékosa, Marik László is megszökött, a két disszi-
dens (és másik két játékos) ügyében a Vasas elnöke gyorsan le 
                                                
8 DÉNES–SÁNDOR, 2011. 221. 
9 SZÖLLŐSI, 2011. 94. 
10 DÉNES–HEGYI–LAKAT T., 2011. 84–85. 
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is szögezte: „Kubala, Marik, Illovszky és Lóránt a szeminári-
umokat nem látogatták, egészen elszigetelődtek a többiektől. 
Ráadásul e négy játékos a kocsmázást tartotta a tréningek 
utáni legjobb levezető edzésnek.”11 Az erkölcsi ítélettel a Nép-
sport sem késlekedett, a sportnapilap karikatúrát közölt 
Kubaláról, amely a később óriási karriert befutó játékost, mint 
olaszországi alkoholista hajléktalant ábrázolta. Az MLSZ örö-
kös eltiltással sújtotta a két labdarúgót, amit kezdetben a 
nemzetközi szövetség is jóváhagyott, ám a későbbiekben a 
FIFA mégis eltörölte a büntetést, így a két futballista nyuga-
ton kereshetett csapatot magának.12  
 Ezen időszak legnagyobb disszidálási kísérletét a Vasas el-
nöke által rossz hírbe hozott Lóránt Gyula készítette elő. Az 
eset szintén 1949-ben történt, és az ügyben benne volt a kor 
legjobb Magyarországon játszó labdarúgóinak jelentős része. 
A terv az volt, hogy ha sikerül átlépni a határt, a csapat egyben 
marad, Olaszországba kel át, és Hungária néven alapít majd 
új együttest. Az ötlet végül nem valósulhatott meg, mert a ha-
tárátlépési szándék idő előtt kitudódott, és az ÁVH lefülelte az 
akciót. Az induláshoz kijelölt helyszínen egyedül Grosics Gyu-
la jelent meg, őt el is fogta az Államvédelem. Hamarosan a 
szervező Lóránt Gyulát és két ferencvárosi futballistát, Mészá-
ros Józsefet és Kéri Károlyt, valamint az újpesti Egresi Bélát 
disszidálási kísérletért letartóztatták, és a kistarcsai internáló-
táborba zárták. A később a válogatott alappillérének számító 
Lóránt ügyében a szövetségi kapitány, Sebes Gusztáv járt köz-
ben, és hamarosan a másik három játékost is felmentették. 
„Az MLSZ elnöksége hétfő esti ülésén úgy határozott, hogy a 
Népfront nagy győzelme alkalmából visszaadja játékjogát 
Lórántnak, Mészárosnak, Egresinek és Kérinek” – írta a 
Népsport.13 A tiltott határátlépés kísérlete miatt ekkoriban 
igazán komoly retorzió még nem járt, ezért aztán igazi elret-
tentő példa sem került az újabb kísérletezők elé. A központi 
vezetés belátta, ha nem lépnek valamit, a magyar válogatott 
színe-java külföldre fog távozni. Ezért a hatalom döntött: egy 
súlyos, elrettentő ítélettel, egy halálbüntetéssel végződő bíró-
sági eljárással fognak példát statuálni a szökni kívánó játéko-
sok számára. 
                                                
11 DÉNES–HEGYI–LAKAT T., 2011. 92. 
12 SZÖLLŐSI, 2011. 94. 
13 NÉPSPORT, 1949. 
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 Szűcs Sándor, tizenkilencszeres magyar válogatott labda-
rúgó 1948-ban ismerkedett meg Borosné Kovács Erzsébet 
táncdalénekessel. A találkozásból gyorsan szerelem lett, ami 
hamar kitudódott, azonban mivel mindkét fél házasságban élt 
– ráadásul Szűcsnek két gyermeke is volt –, a hatalom „a szo-
cialista erkölcsökkel összeegyeztethetetlennek” ítélte kapcso-
latukat. Kovács Erzsit és Szűcsöt is megfenyegették, hogyha 
nem szakítanak, internálótáborba zárják őket. A vegzálások 
mindennapossá váltak, az énekesnőt például lakása előtt az 
Államvédelem napi rendszerességgel zaklatta. A fiatal szerel-
mesek ekkor döntötték el, hogy hátrahagyják korábbi életü-
ket, és nyugatra szöknek. A terv jól jött a rendszernek, mivel 
Szűcs a Budapesti Dózsa játékosaként rendőrtiszt volt, így a 
labdarúgó egy lebuktatott disszidálási kísérlet után alkalmas-
sá válhatott a futballistákat szökésüktől visszatartó súlyos bí-
rósági ítélet meghozatalában.14 Az ügy eseményeit az Állam-
biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában külön dosszié 
őrzi, amelynek tanulmányozása során rekonstruálhatóvá vált 
a Rákosi-diktatúra Magyarországának egyik végzetes kimene-
telű, óriási súllyal bíró koncepciós eljárása, amely jelentősen 
hatott a magyar labdarúgás következő időszakára. 
 Az ÁBTL-ben olvasható dosszié tanúsága szerint a rövid 
eljárás után a Katonai Törvényszék 1951. május 19-én hozta 
meg ítéletét: „a budapesti katonai törvényszék Szűcs Sándor 
r. fhdgy. és társai ellen külföldre szökés bűntette miatt indult 
ügyben Budapesten, 1951. évi május hó 19. napján megtar-
tott nem nyilvános főtárgyaláson a következő ítéletet hozta: 
bűnösnek mondja ki a./ Szűcs Sándor r. fhdgy. I. r. vádlottat 
az 1950. évi 26. sz. tvr 1. §/1/ bekezdésébe ütköző, és a /3/ 
bekezdés szerint minősülő külföldre szökés kísérletének és 
ezzel a Btk. 57.§/1/ bekezdés szerint halmazatban lévő III. 
Bn. 48 § /4/ bekezdésébe ütköző tiltott határátlépés előmoz-
dításának a bűntettében. (…) Ezért a katonai törvényszék 
Szűcs Sándor I. r. vádlottat az 1950. évi 26. sz. tvr. 1. § /3/ 
bekezdése és a 4 § /2/ bekezdése alapján összbüntetésül kötél 
által végrehajtandó halálbüntetésre, mint fő, – bárhol talál-
ható vagyonának teljes elkobzására, mint mellékbüntetésére 
ítéli.”15 

                                                
14  TABI, 2014. 28–33. 
15 ÁBTL 3.1.9. V – 71031 Szűcs Sándor r. fhdngy és társai disszidálási 

ügyében. Tárgy: Budapesti katonai törvényszék. Kb. I. 080/1951.szám.  
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 A példátlanul súlyos büntetés híre az egész magyar labda-
rúgó-társadalmat megrázta, így mondhatni: a hatalom akciója 
hatásos volt. 1951 nyara után, egészen 1956-ig jóval kevesebb 
futballista próbálkozott tiltott határátlépéssel, az élvonalbeli 
labdarúgók közül pedig szinte senki sem disszidált. Az itthon 
maradók ezek után kénytelenek voltak a hatalom szabályai 
szerint élni. Sok futballista azért nem szerepelhetett korábbi 
csapatában, mert a politika így akart bizonyos egyesületeket 
gyengíteni, illetve másokat erősíteni. Fontos azonban megem-
líteni, a kényszerű átigazolások nem 1951-ben indultak, hiszen 
már előző nyáron megkezdődött a Honvéd játékoskeretének 
erőszakos módszerekkel történő összeverbuválása: ekkor ér-
kezett a csapathoz Grosics Gyula – aki többek között 1949-es 
incidense miatt a hatalom markában volt –, illetve Budai II 
László és Kocsis Sándor. 
 Az egy évvel korábban még bajnok FTC csapatát szinte tel-
jesen szétverték, hiszen az Aranycsapat két támadója mellett 
Henni Géza kapust és a rendkívül gólerős Deák Ferencet is 
elirányították az együttestől. Mivel az év végén Czibor Zoltán-
nak is távoznia kellett, elmondható, hogy a Ferencvárost rövid 
idő leforgása alatt öt klasszisától is megfosztotta a politikai 
vezetés.16 Budai és Kocsis számára a Honvéd, Henninek és 
Deáknak a Dózsa, míg Czibornak – először – a Csepel volt a 
célállomás. 
 Ám nem csak ez a néhány játékos váltott csapatot 1950-
ben: ekkor került a III. kerületi egyesületből a Textilesbe 
Szimcsák I István, míg Kóczián I Antal és Kóczián II János a 
Debrecenből a Csepelbe igazolt. A Vasasba is több új ember 
érkezett: Teleki Gyula a Debrecen, Kontha Károly a Soroksár, 
Csordás Lajos a Budafok, míg Bundzsák Dezső a Kiskunhalas 
gárdájának szerelését cserélte az angyalföldi klub mezére.17 A 
felsorolásból látható, hogy például a mérsékelten, de mégis 
észrevehetően támogatott Vasast is minőségi futballistákkal 
erősítették meg. 
 A világsztároknak számító legjobb magyar labdarúgókat a 
fegyverős erők két piedesztálra emelt egyesületébe, a Hon-
védba és a Bástyába (később: Vörös Lobogó) vezényelték. A 
Londonban 1953-ban Anglia ellen 6:3 arányban győztes válo-

                                                
16 MARGAY, 2009. 49–50.  
17 HOPPE–SZABÓ, 1987. 28–29. 
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gatott, az Aranycsapatként elhíresült együttes, a következő-
képpen állt fel: Grosics (Honvéd) – Buzánszky (Dorog), Ló-
ránt (Honvéd), Lantos (Vörös Lobogó) – Bozsik (Honvéd), 
Zakariás (Vörös Lobogó) – Budai II (Honvéd), Kocsis (Hon-
véd), Hidegkuti (Vörös Lobogó), Puskás (Honvéd), Czibor 
(Honvéd). Tehát tízen a két kiemelt egyesületben, a Honvéd-
ban – mely ezekben az években a világ egyik legerősebb klub-
csapata volt –, illetve a Vörös Lobogóban futballoztak, míg 
egyetlen kivételként Buzánszky egy bányászcsapatban. A leg-
többször bevetett tartalékok között azért már szép számmal 
találni játékosokat a kisebb egyesületekből is, azonban ők ál-
talában csak epizódszerephez juthattak. Hozzá kell tenni: mi-
vel ekkoriban a magyar futball világszínvonalú volt, számtalan 
kiváló játékos egyáltalán nem kerülhetett be a nemzeti tizen-
egybe. 
 Az, hogy az egyes futballistákat hogyan sikerült rákénysze-
ríteni a klubváltásra, igen változó volt. Jellemző a korra pél-
dául a ferencvárosi Deák Ferenc története. A zöld-fehérek gól-
erős támadója – aki a csapatban lejátszott 83 NB I-es bajnoki-
ján 121 alkalommal talált az ellenfelek hálójába – 1950 nyarán 
„igazolt” a Budapesti Dózsába, nem éppen szabad akaratából. 
A játékos egy alkalommal egy siófoki étteremben az asztal te-
tején táncolva a Fradi-indulót énekelte, amikor is a helyiség-
ben jelenlévő két civil ruhás személy felszólította, hagyja abba 
a dalolást. A csatár eleget téve a kérésnek, előbb leszállt az 
asztalról, majd egy szempillantás alatt leütötte az idegeneket. 
Mint utóbb kiderült, a két férfi ÁVH-s volt, így a játékos két 
lehetőség közül választhatott: vagy börtönbe vonul, vagy a ha-
talom eltussolja az ügyet, Deák pedig a Dózsa együttesébe iga-
zol – azzal a kikötéssel, hogy a klubváltás valós okát a nyilvá-
nosság előtt természetesen sosem fedheti fel. A támadó in-
kább a szabadságot és ezzel az újpestieket választotta, komoly 
sebet ejtve az átigazolás valódi okairól mit sem sejtő ferencvá-
rosi szurkolók lelkében. (Külön érdekesség, hogy Deák – a ko-
rábbi „megbízhatatlan elem” – visszavonulását követően a 
Kádár-rendszerben a kormányőrség őrnagyaként Benkei And-
rás belügyminiszter személyi biztosítója lett.18) 

 Czibor Zoltán ügye is említésre méltó. Az Aranycsapat „Bo-
lond” becenévre hallgató csatára úgy próbált – saját szavai 

                                                
18 DÉNES–HEGYI–LAKAT T., 2011. 96. 
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szerint – „driblizni” (vagyis: cselezni), hogy a Fradiból a kije-
lölt Honvéd helyett inkább a Csepelbe igazolt. Ennek oka az 
volt, hogy a játékos komoly ellenérzésekkel viseltetett a kom-
munista rendszerrel szemben, és nem akart annak kirakat-
csapatában játszani, ráadásul állítólag a kispestiek közül sem 
mindenki látta volna őt szívesen. A hatalom azonban minden-
képpen a piros-fehér csapatba akarta átvezényelni Czibort, 
ezért 1952-ben katonai behívót kapott – ami egyet jelentett 
azzal, hogy a HM-csapat labdarúgója lesz. A támadó ekkor 
felkereste az ÁVH illetékeseit, és kérte, hogy inkább a Bástyá-
ba kerülhessen. Czibor már új csapatával edzőtáborozott a 
Mátrában, amikor megérkezett a nagy, nyomtatott betűkkel 
felülírt átigazolási lapja: „Czibor játszódjék Honvédban” – ad-
ta ki az utasítást Farkas Mihály. Innentől persze nem volt 
visszaút, az újonnan induló szezontól már a „Bolond” is a 
Honvéd futballistája lett. Akárcsak Budai II László és Kocsis 
Sándor. Előbbit kényszerítették a Fradiból való távozásra, míg 
„Kocka” a legjobb barátját, azaz Budait követte új klubjába. 
Kocsisnak ez egyébként komoly lelkiismereti kérdést okozott, 
hiszen egész családja ferencvárosi kötődésű volt, így igen ne-
hezére esett elhagyni az általa szeretett klubot. 
 Olyan is akadt, aki erre nem is volt hajlandó. Dalnoki Jenő 
– aki az 1952-es helsinki játékok részvevőjeként az FTC törté-
netének első olimpiai bajnok labdarúgója lett – húsz eszten-
dősen kapta meg a parancsot a Ferencvárosból a Honvédba 
történő átigazolásra. A tehetséges, kőkemény játékstílusáról 
ismert hátvéd Puskás és Bozsik társaságában tért be Farkas 
Mihály honvédelmi miniszter irodájába egy rövid beszélgetés-
re. A játékos nem volt tisztában helyzetével, és az igazolással 
csupán mint opcióval, felkínált lehetőséggel számolt, amit 
akár vissza is utasíthat. Dalnoki nemet mondott Farkasnak, 
aki a játékos visszaemlékezése szerint még meg is dicsérte jel-
lemességéért. A Fradi védőjéért lakására még aznap este fegy-
veres egyenruhások érkeztek, és mintha katonaszökevény 
lenne, elvitték a büntetőszázadba. A játékos ettől kezdve két 
éven át innen járt be az FTC edzéseire, úgy, hogy sokszor éj-
szaka még aludni sem hagyták, de olyan is előfordult, hogy 
húsz kilométeres erőltetett menet után érkezett meg a csapat 
tréningjére. A tehetséges ifjú ugyan nevelőklubjában marad-
hatott, ám teljesítményét ezek a körülmények nyilvánvalóan 
jelentősen visszavetették, ráadásul a helsinki olimpia után 



FUTBALL ÉS POLITIKA KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON... 

 69 

csak 1956 júliusában tudott újra bekerülni a válogatottba.19 
Dalnoki példája mutatja, hogy a hatalomnak nem volt lehetet-
lenség ellentmondani, ám aki így tett, annak viselnie kellett 
tette súlyos következményeit. Aki nem játszott a rendszer irá-
nyítóinak kezére, annak sorsát megkeserítették, karrierjét 
korlátozták, vagy rosszabb esetben teljesen tönkretették. 
 Nem csak a fradistákat és a többi elnyomásra ítélt csapat 
játékosait büntette a hatalom. Lehet példát találni arra is, 
hogy a politika egy támogatottnak számító klub játékosával 
szemben lépett fel. A dózsás Szusza Ferenc 1952-ben egy 
Moszkva–Budapest kettős mérkőzés alkalmával került ki a 
válogatott keretéből, ráadásul egy olyan cselekményért, amit 
el sem követett. Történt ugyanis, hogy a válogatott szállásán 
Bozsik József és Szusza szobájának ablakából Buzánszky Jenő 
kidobott egy üres pezsgősüveget, ami pont egy szovjet rendőr-
tiszt lába előtt landolt. Az esetből óriási botrány kerekedett, és 
a kihallgatások során Szusza és Bozsik is a tettest próbálta vé-
deni. A büntetést a valódi „tettes”, a Dorogban játszó labdarú-
gó helyett a „csak” a Dózsában futballozó Szusza Ferenc kap-
ta. A magyar futball történetének egyik leggólerősebb csatárát 
ezután gyakorlatilag végérvényesen kitették a válogatottból, 
hiszen a későbbiekben már csak egyetlen alkalommal – épp 
azon az 1956. július 15-i lengyelek elleni meccsen, amin Dal-
noki is visszatért – léphetett pályára a nemzeti tizenegyben.20 

 Kellemetlen élmények tehát még a kiemelt csapatok vi-
szonylag biztonságban lévő labdarúgóit is érhették, sőt az 
ilyen esetek pontosan arra szolgáltak, hogy senki se érezhesse 
magát teljes biztonságban. Végső soron, a szintén dózsás 
Szűcs Sándor halálos ítélettel végződő pere is alátámasztja 
ezt, hiszen a magyar futballéletben valaha előfordult legsúlyo-
sabb bírósági ítéletet is egy fegyveres csapat játékosa ellen 
hozták meg. 

A politika támogató szerepe az egyes labdarúgók  
esetében 

Ahogy az egyesületeknél, az egyes személyek esetében is jó 
néhány olyan példa említhető, ahol az illető labdarúgó a rend-
szer támogatását élvezhette. A központi politika főleg a pro-
                                                
19 KERTÉSZ, 2003. 54. 
20 HEGYI, 2010. 171. 
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pagandacélokra, a kommunizmus eszméjének hirdetésére fel-
használt emberekkel bánt különösen előzékenyen és nagyvo-
nalúan. Ez, mint látni fogjuk, leginkább az ebben a korszak-
ban irigyelt kiváltságnak számító biztonságos anyagi helyzet-
ben nyilvánult meg, ám az utazási lehetőségek és az általában 
véve megnövelt mozgástér is idevehető. 
 A kiváltságokban természetesen nem mindenki részesült 
egyformán. Az 1950-es évek Magyarországán akadt néhány 
labdarúgó, akik lehetőségeiket tekintve gyakorlatilag minisz-
tereket megillető „privilégiumokkal” rendelkeztek. A kirakat-
ba állított és a kommunista propagandát nemzetközi szinten 
is képviselő Aranycsapat legnagyobb sztárjai számára olyan 
lehetőségek adódtak, amire akkoriban az ország egy átlagos 
lakosának esélye sem lehetett. Mivel az Aranycsapat túlnyomó 
részt a Honvéd és a Vörös Lobogó tagjaiból állt össze, legin-
kább e két klub játékosait illették a kiváltságok. Szimbolikus 
értelemben véve volt egy bő fél éves időszak – azaz az 1953. 
novemberi londoni 6:3 és a következő év júliusában lejátszott 
vb-döntő között –, amikor a csapat kapitányának, Puskás Fe-
rencnek szinte nagyobb szava volt Magyarországon, mint az 
ország egyes vezető beosztású személyeinek.21 
 Mivel a válogatott magja a Honvéd futballistáiból állt, ezért 
a kapott kiváltságok az ő példájukon keresztül jól bemutatha-
tók. Az egyesület sportolói katonák voltak, így – a labdarúgó-
kat is beleértve – a hadsereg sportszázadába kerültek. Ez az 
előbb említett büntetőszázadnak szöges ellentéte volt, hiszen 
az itteni körülmények megfelelőek voltak arra, hogy a sporto-
lók felkészüljenek a rájuk váró sportbéli megmérettetésekre. A 
sportszázadra egyfajta korabeli edzőtáborozásként is lehet te-
kinteni, azzal a különbséggel, hogy a laktanyában lakóknak 
kötelességük volt bizonyos katonai gyakorlatozásokon is részt 
venni. A futballistáknak bevonulásukat követően az első há-
rom hónapot a Dózsa György út és a (mai) Lehel út sarkán ál-
ló laktanyában kellett tölteniük, de mivel a kicsapongó életvi-
telt folytató sportolók között nehéz volt fegyelmet tartani, egy 
idő után – hogy ne bontsák tovább a rendet – gyakrabban 
kaptak eltávozást.22 A renitens viselkedésük miatt katonának 
alkalmatlan játékosokra nem lehetett ráerőltetni a katonai 

                                                
21 BORSI-KÁLMÁN, 2008. 77.  
22 SZÖLLŐSI, 2011. 174–176. 
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gyakorlatok szabályszerű elvégzését, így a sportszázad pa-
rancsnokai, akik – mint a korban szinte mindenki – maguk is 
rajongtak a futballért, a Honvédért és ezzel együtt természete-
sen Puskásékért, engedékenyek voltak a labdarúgókkal szem-
ben. Volt rá példa, hogy a botcsinálta katonák egyenruhájuk 
mellé utcai cipőt és tarka színű zoknit vettek fel, egyszóval ka-
tonai szempontból a század működését komolynak semmi-
képp sem ítélhetjük. A kiképzés végén csak a két „őskispesti”, 
Puskás és Bozsik kaphatott főhadnagyi rendfokozatot, má-
soknak be kellett érniük hadnagyi vagy alhadnagyi váll-
lappal.23 Ennek oka részben a többiek (például az ex-
fradisták: Czibor, Kocsis, Budai) „megbízhatatlansága” volt, 
részben pedig így kívánták a propagandacélokra is felhasznált 
két sztárt az „átlagos” játékosok fölébe emelni. 
 Puskás előkelő helyzete vitathatatlan volt: az Aranycsapat 
és a Honvéd kapitánya már-már legendásan közeli viszonyban 
állt Farkas Mihállyal, aki honvédelmi miniszterként egyben a 
Honvéd futballcsapatának – nem hivatalos – irányítója is 
ezekben az években. Jó néhány történet kering arról, hogy a 
válogatott balösszekötője hogyan húzott ki másokat szorult 
helyzetükből. 1951-52 környékén többek között így mentette 
meg a kitelepítéstől sváb származású nagynénjét, aki a hon-
védelmi miniszter közbenjárására hortobágyi kényszerlakhely 
helyett az ausztriai szovjet zóna nagyságrendekkel jobb kö-
rülményei közé került.24 Ezt nemhogy egy átlagember, de ta-
lán még egy magas rangú katonatiszt sem tudta volna egy-
könnyen elintézni, ám ebben az időszakban Puskás Ferenc 
előtt nem léteztek zárt ajtók. 1955-ös, de szintén jellemző tör-
ténet – hiszen Puskás tekintélye az elvesztett vb-döntő után is 
majdhogynem csorbítatlan maradt –, ahogyan klub- és válo-
gatottbeli csapattársát, Czibor Zoltánt segítette ki egy megle-
hetősen kényes szituációban. A kommunistaellenes nézeteit 
gyakran hangoztató labdarúgó egy alkalommal egyenruhában, 
szolgálati fegyverével csinált botrányt az EMKE-bárban, ami-
ért – mivel a tisztek nyilvános szórakozóhelyen csak civilben 
mutatkozhattak – akár katonai bíróság elé is állíthatták volna 
a játékost. Puskás ismét Farkasnál próbálta kijárni a büntetés 
mellőzését, és mivel a miniszter vonakodott, a kapitány a kö-

                                                
23 BORSI-KÁLMÁN, 2008. 34.  
24 BORSI-KÁLMÁN, 2008. 63–65. 
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vetkező elhíresült mondatát „lökte oda” a honvédelmi minisz-
ternek: „Misi bácsi, vasárnap maga fog balszélsőt játsza-
ni?”25 Az ügy ezek után Czibor felmentésével végződött, ami 
persze Puskás befolyása mellett azt is mutatja, hogy ekkoriban 
a Honvéd és az Aranycsapat egyik alapemberének játékenge-
délye előbbre való volt, mint akár a fegyveres testületek szabá-
lyainak betartása. Megemlítendő még az a történet is, amikor 
a válogatott 1956. június 9-én Lisszabonban játszott barátsá-
gos mérkőzést a portugál nemzeti tizeneggyel. A 2:2-re végző-
dő összecsapás után a „Száguldó őrnagy” indítványozta, hogy 
látogassák meg közeli kisvárosban élő Horthy Miklóst. Puskás 
a csapat néhány tagjával el is utazott Estorilba, ahol bár a volt 
kormányzóval nem találkoztak, feleségével, Purgly Magdolná-
val alkalmuk nyílt beszélni.26  
 A kiváltságoknak ára is volt: az egész országban népszerű 
labdarúgókat a hatalom igyekezett a saját szolgálatába állíta-
ni. Bozsik József 1953-tól országgyűlési képviselő volt, és a 
rendszer előszeretettel szerepeltette a nyilvánosság előtt. „Ha 
alkalmam lesz majd, hogy a békekongresszuson felszólaljak, 
beszélni fogok a Munkára Harcra Kész mozgalom jelentősé-
géről, arról, hogy a sportnak milyen nagy szerepe van a bé-
kéért folyó harcban, s hogyan kell nekünk a sporton keresz-
tül erősítenünk hazánk erejét, és a béketábor egységének 
megbonthatatlan egységét.” – mondta el a játékos még 1950-
ben.27 A békekongresszus Puskás életében is szerepet kapott, 
amikor az 1952 decemberében Bécsben tartott összejövetelre 
delegálták a magyar küldöttségbe. A játékos itt hosszasan volt 
kénytelen dicsérni a szocializmus eszméit, és többek között 
ezt üzente a magyar ifjúság számára: „Erősítsük további ke-
mény munkával drága hazánkat és törhetetlen hűséggel áll-
junk a béketábor és annak vezetője, a nagy Szovjetunió olda-
lán.”28 
 A szocializmus szolgálatába persze nem csak a két legin-
kább „kirakatba” tett embert állították. Egy alkalommal 
Grosics Gyula 2000 Ft értékű békekölcsön-jegyzéséről cikkez-

                                                
25 BORSI-KÁLMÁN, 2008. 82. 
26 A történet részletei az estorili látogatáson jelenlévő Buzánszky Jenővel 

készített interjúmban hangzanak el. Az erről készült hangfelvétel saját 
tulajdonomban van. TABI, 2012. 

27 NÉPSPORT, 1950.  
28 SZABAD NÉP, 1952. 
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tek az újságok. „Nem csupán ennyivel, hanem még sokkal 
többel tartozom pártunknak, népi demokráciánknak, amely 
lehetővé tette, hogy nyugodt körülmények között, anyagi 
gondoktól mentesen sportolhassunk.” – nyilatkozta Grosics.29 
Az 1950. február 16-i Népsportból a „dolgozó nép” számára 
kiderülhetett, hogy a válogatott középpályása, Zakariás József 
a futball mellett „a termelő munkában is kiemelkedik, mert 
mindig azt tartja szem előtt, hogy élsportoló csak az lehet, 
aki munkahelyén is jól megállja a helyét”. Németh Gyula írá-
sa szerint a játékos ezzel „bebizonyította, hogy számára a 
sport nem menlevél, nem jog a kevesebb munkához”.30 A 
népszerű labdarúgók a választási propagandában is gyakran 
előtérbe kerültek. Az 1950. évi időközi választások után Kocsis 
Sándorról jelentek meg a következő mondatok: „a Honvéd SE 
válogatott csatára együtt szavazott a többi élsportolóval »A 
békére, hazánk ragyogó jövőjére szavaztam, amikor a Nép-
frontra adtam szavazatomat« – mondta Kocsis.”31 

 A labdarúgók, akik az ország népének jólétét sugallták, 
nagyságrendekkel jobb körülmények között éltek a lakosság 
túlnyomó többségéhez képest. Közismert, hogy a nyugaton 
túrázó klubok, de főleg a gyakran a vasfüggönyön túl szereplő 
válogatott tagjai tömegével hozták be az országba az itthon 
javarészt beszerezhetetlen, hiánycikknek számító nyugat-
európai termékeket. Az Aranycsapat játékosai már-már ipari 
mennyiségben csempészték be Magyarországra a rendkívül 
értékesnek számító aranyórákat, nylonharisnyákat vagy a mai 
szemmel már apróságnak számító órarugókat, zsilettpengé-
ket. Az utazások során pedig beindulhatott a „nemzetközi cse-
rekereskedelem”. (Lengyelországban például a kordbársony, a 
Szovjetunióban a feketebors számított igen jó cserealapnak.) 
Ahogy Borsi-Kálmán Béla fogalmaz: „Czibor és főleg Lóránt 
tapasztalt banktisztviselőket megszégyenítő precizitással is-
merték a valutaárfolyamokat”.32 Grosics Gyula elmondása 
szerint egy alkalommal maga Farkas Mihály utasította a játé-
kosokat, hogy hozzanak, amit tudnak, mert a magyar állam 
szűkös anyagi keretei miatt a vezetők nem tudják megfelelő-

                                                
29 DÉNES–HEGYI–LAKAT T., 2011. 102.  
30 NÉMETH, 1950. 
31 NÉPSPORT, 1950. 
32 BORSI-KÁLMÁN, 2008. 24.  
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képp honorálni a válogatott világraszóló eredményeit.33 Per-
sze minden viszonyítás kérdése, hiszen a nemzetközi élvonal-
hoz tartozó hazai labdarúgók a nyugaton akkoriban kapott bé-
rekhez képest valóban rosszul kerestek, ám a kor magyaror-
szági életszínvonalát tekintve kiemelkedő körülmények között 
élhettek. A jó ellátottságról árulkodnak Sándor Károly, az 
MTK szintén nagyszerű játékosának mondatai is: „Én a Bizo-
mányi Áruházban kaptam munkát, havi 900 forintot fizet-
tek, s elengedtek a heti három tréningre is. (…) Eleinte 200 
forint volt a havi kalóriapénzünk. Minden pontért 400 forin-
tot kaptunk, a győzelemért 800 forint járt, s ez nem változott 
meg egészen 1964-ig, amikor befejeztem az aktív játékot. 
(Akkor már havi 2000-2600 forintot kerestem, ami az átlag 
háromszorosa lehetett.)”34 

Magyarországon a futball területén amatőrizmus – vagy 
inkább „álamatőrizmus” – uralkodott, a játékosok hivatalosan 
valamilyen, a sporttevékenységükön kívüli, bejelentett mun-
kahellyel rendelkeztek. Ezek a sportolók számára létrehozott 
állások általában nem takartak komoly munkavégzést, a lab-
darúgók gyakran kevesebb óraszámban, könnyített feladato-
kat láttak el. Ez részben a tréningeken való részvételük miatt 
volt indokolt, részben a sportolók képzetlenségével magya-
rázható. Sándor Károly az ÁVH főhadnagyaként például előbb 
a testület kocsiparkjának számláit „rendezgette” 8-tól délig, 
majd a Könnyűipari Minisztérium TEMAFORG raktárában 
kapott állást, ahol állítása szerint nem kifejezetten igényelték 
a gyakori megjelenését, mert „minden dolgozó a meccsekről 
kérdezett, senki sem dolgozott. Ezért aztán azt üzenték, hogy 
be ne menjek, mert akkor húsz ember nem dolgozik…”35 Álta-
lánosnak mondható, hogy a gyakorlatban a labdarúgók dön-
tően a pályán mutatott teljesítményükért és nem hivatalos ál-
lásukért kapták a fizetésüket. További anyagi juttatást jelen-
tettek a kalóriapénzek és az élelmiszercsomagok. Előbbi a ne-
véből következően egy étkezésre szánt összeg volt, amit a játé-
kosok heti vagy havi rendszerességgel kaphattak. Az élelmi-
szercsomag a kiváltságosok jutalma volt: „például az 1952-es 
olimpiai eskütétel után minden olimpikon hetente kapott 20 
deka krumplicukrot, 20 deka téliszalámit, 1 csomag vajat,  
                                                
33 BÉKÉSSY, 2006. 
34 SZABÓ, 2003b. 49. 
35 SZABÓ, 2003b. 49. 
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15 deka sajtot, egy tábla svájci csokit, két narancsot vagy 
egy banánt”36 – mondta el a Helsinkiben aranyérmet szerző 
Buzánszky Jenő.  
 A hatalom tehát minden eszközével arra törekedett, hogy 
az országot és ezen keresztül a kommunista eszmét képviselő 
élsportolókat megfelelően ellássa, így lehetőleg – ha Szűcs 
Sándor esete után ilyen esetleg még megfordult volna a fejük-
ben – még csak meg se kíséreljék a disszidálást. Nem szabad 
elfelejteni: itt a „békeharc zászlóvivőiről” volt szó, akik kiváló 
sporteredményeikkel a szocializmust védelmezték, és annak 
építését segítették. 

Összegzés 

A II. világháborút követő kommunista hatalomátvétel követ-
keztében a magyar labdarúgásban megszűnt a labdarúgók 
profi státusza. Az akkor világszínvonalú hazai bajnokság játé-
kosai a jobb anyagi körülmények biztosítása érdekében szá-
mos esetben kíséreltek meg nyugat-európai – vagy például 
csehszlovák – csapatokhoz szerződni. A központi vezetés fel-
ismerte, hogy a propagandacélokra felhasználható kiemelke-
dő képességű futballisták távozása súlyos károkat okozhat a 
kommunista ideológia terjesztésének folyamatában. 1948-ban 
elrendelték a határzárat, ám a disszidálni szándékozók elé ez 
még nem állított leküzdhetetlen akadályt. A gyökeres fordulat 
Szűcs Sándor 1951-es koncepciós perét követően jött el: a fut-
ballisták között 1956-ig gyakorlatilag megszűnt a tiltott határ-
átlépés. A Magyarországon maradó megfélemlített játékosok 
kénytelenek voltak alkalmazkodni és a rendszer játékszabályai 
szerint élni. 
 A központi vezetés ettől kezdve saját értékítélete alapján 
alakította ki a magyar bajnokság csapatainak erőviszonyait, 
melyben jelentős része volt az „átigazolási diktatúrának”, ahol 
a labdarúgókat a legkülönbözőbb módszerekkel, akár erő-
szakkal is mozgathatták az együttesek között. Az ezt elszenve-
dő játékosok belekényszerültek egy általuk nem kívánt hely-
zetbe, aki pedig ennek ellenállt, annak derékba törhették kar-
rierjét. Ellenben azok a magyar élmezőnybe tartozó futballis-
ták, akik megfeleltek a hatalmi elvárásoknak, az átlagosnál 

                                                
36 SZABÓ, 2003a. 45.  
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jóval magasabb színvonalon, kiváltságosként élhettek az 
1950-es években. Cserébe a rendszer „csupán” annyit várt el, 
hogy a propagandából mindenki megfelelő mértékben vegye 
ki a részét. Volt, akinek csak néhány szót kellett nyilatkoznia a 
sportlapnak, míg például Puskás Ferencnek ezrekhez kellett 
szólnia „a népek bécsi békekongresszusán”. Az élvonalbeli 
futballisták az ország többi lakosához képest jó életkörülmé-
nyek között nagy mozgástérrel rendelkezhettek, így nem is 
biztos, hogy többségük ezek után nyugatra vágyott volna. Rá-
adásul ezek a játékosok idehaza ünnepelt sztárok, példaképek 
voltak, míg Nyugat-Európa kapitalista berendezkedésű orszá-
gaiban ezt talán a kor nem minden neves magyar labdarúgója 
tudta volna elérni. 



FUTBALL ÉS POLITIKA KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON... 

 77 

ABSTRACT 

Connection Between Football and Politics  
in Hungary After the World War II 

The Communist Regime’s Relation  
to Domestic Footballers Until 1956 

Nowadays football is the most popular sport in the world. 
This game had started off on its way at the turn of the 19th 
and 20th centuries, and had become rapidly worldwide 
known and an important national factor, which later had sig-
nificant effects on society in many countries. Leaders of dicta-
torships – which were based on extreme views – realized soon 
that it was a great possibility to motivate masses this way. 
 In Hungary there were efforts to bring politics into football 
also during Horthy Era, but it totally occurred just after the 
World War II, when communists rose to power. Football was 
re-organized based on Soviet samples. Heads of the state and 
the Communist Party made absolutely impossible numerous 
football clubs’ and their players’ life, using methods as “creat-
ing enemies” which was well-known from other areas of pub-
lic life. These processes could be introduced supremely in the 
team of Ferencvárosi Torna Club (FTC). Best footballers from 
repressed clubs were ordered into supported ones. At the be-
ginning certain players tried to emigrate, but this was put 
down after the execution of Sándor Szűcs capped player in 
1951. 
 On the other hand, there were clubs and players whose 
standard of living passed across in a significant improvement 
at the time. Footballers of the armed corps’ clubs played the 
role of “soldiers of peace”. For instance Budapesti Honvéd, 
which was formed by world class players had to propagate the 
superiority of communist ideology with its successes, while 
members of the team became one of the most important de-
vices of advertising the new idea. 
 Due to the same reasons the Hungarian national team – 
which was called “The Golden Team” and could be even more 
world-wide famous – also was in favour with the regime. 
Footballers of supported teams in exchange for taking part in 
the propaganda could lead a luxurious life and have great 
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possibilities, leastwise compared with ordinary people in 
Hungary in the 1950s. 
 The purpose of this paper is firstly to introduce the relation 
between certain famous football players and the communist 
regime before 1956, secondly to reveal how these sportsmen 
were exploited in the state’s and the party’s own interest, ei-
ther the aim was supportive or oppressive. 
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ROSTA ANDRÁS  

Együttműködve létrehozni1 

A KGST atomenergetikai kooperációja 1968–1989 

XX. század egyik legmeghatározóbb jelensége a folya-
matos demográfiai növekedés volt. Ez a cáfolhatatlan 
tény sok olyan következményt vont maga után, ami a 

társadalom szélesebb rétegeit is mélyen érintette.2 A hideghá-
ború kitörésétől kezdve 1989-ig, a szocialista integráció szét-
eséséig mind a keleti tömb, mind a rivális oldal kereste a meg-
oldásokat a felmerülő kérdésekre. A válaszok eltérő dimenzi-
ókban születtek meg. Az egyre fokozódó népesség növekedés 
és a vele párhuzamosan járó szükségletek (energia felhaszná-
lás, gyógyászati-, ipari-, mezőgazdasági igények) rohamos 
emelkedése, a mindennapi élet színterén előzménnyel nem 
rendelkező újításokat hívott életre. Ezek egyike a magenergiá-
ban rejlő lehetőségek széleskörű kiaknázása volt. 
 A téma bemutatásához jellemzően a Magyar Nemzeti Le-
véltár Országos Levéltárában (MNL OL) fellelhető, az Orszá-
gos Atomenergia Bizottság (OAB) és a Külügyminisztérium 
(KÜM) által, a témában keletkeztetett Titkos Ügykezelésű Ira-
tok (TÜK) iratanyagainak a feldolgozására került sor. A kö-
vetkeztetések alapjául szolgáló források jellegüket tekintve az 
OAB beszámolói, a KGST különböző testületeiben képviselen-
dő álláspontok kidolgozásának háttéranyagai, a KGST atom-
energetikához kapcsolódó titkárságainak jelentései, a KGST 
közgyűlések jegyzőkönyvei és a minisztériumok, valamint hi-
vatalok közötti belső levelezések voltak. A téma szakirodalmát 
illetően szembesülnöm kellett azzal, hogy a technikatörténeti 
és műszaki jellegű munkákon kívül, a nemzetközi együttmű-
ködésről eddig még nem született forrásokra épülő magyar 
nyelvű munka. 
 A második világháború utáni Európa a hidegháború első 
éveitől kezdve a két szuperhatalom szembenállásának kiemelt 
                                                             
1  A dolgozat szakmai lektorálását Dr. Pál István végezte. Munkáját 

ezúton is köszönjük! 
2 EGEDY, 2011. 222. 
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terepévé vált. A kontinens országainak többsége tagja lett va-
lamelyik szuperhatalomhoz köthető gazdasági rendszernek. 
Az amerikai atommonopólium megtörése után a félelem erő-
södött és egyértelművé vált, hogy a harmadik világháborúban 
az atomfegyvereket is be fogják vetni. Többen aggodalmuknak 
adtak hangot az atomkutatásokkal kapcsolatban és mielőbbi 
korlátozásokat, valamint pontos szabályozást követeltek a po-
litikusoktól.3 A nukleáris energiában rejlő erők a harcászati 
mellett a polgári kutatások számára is kínáltak lehetőségeket. 
 Az együttműködés keretrendszerét a szocialista országok 
számára a keleti tömb gazdasági közössége biztosította. A 
KGST tagállamok az újítások kiaknázása érdekében egyre szo-
rosabbra fűzték kapcsolataikat. A szocialista vezetők belátták, 
hogy a Marshall-terv a Szovjetuniót nem fogja segíteni a talp-
ra állásban, a szovjet érdekszférába került kelet-európai álla-
mokra viszont komoly vonzerőt jelenthetett volna a benne rej-
lő fejlődési potenciál. Ezt felismerve kialakították saját gazda-
sági-fejlesztő közösségüket, a Kölcsönös Gazdasági Segítség 
Tanácsát (KGST). Ezzel papíron szinte teljesen elzárták egy-
mástól Kelet- és Nyugat-Európát. A továbbiakban ez a közös-
ség határozta meg a gazdasági együttműködések kereteit. A 
KGST folyamatosan bővült 1949. január 25-i létrehozását kö-
vetően. Az alapító tagállamok: Szovjetunió, Bulgária, Cseh-
szlovákia, Magyarország és Románia voltak. Albánia 1949-ben 
csatlakozott, majd 1961-ben felfüggesztette a tagságát, végül 
1987-ben kilépett a közösségből. Az NDK 1950-ben csatlako-
zott, Mongólia 1962-ben, Kuba 1972-ben, a Vietnámi Demok-
ratikus Köztársaság pedig 1978-ban lett tagja a gazdasági kö-
zösségnek. Jugoszlávia a társult tag státuszában volt, több af-
rikai, közel-keleti és délkelet-ázsiai ország megfigyelői stá-
tuszt kapott.  

Az atomenergia múltja 

Egy atomprogram körülményeinek pontosabb ismerete abból 
a szempontból is indokolt, mert egy olyan területről kell be-
szélnünk, ami nem csupán egy ipari ágazat, hanem a nemzet-
gazdaságok szinte minden területére kiható komplex szektor. 
Kapcsolódik az oktatástól kezdve, az egészségügyön keresztül 

                                                             
3 MARUZSA, 2009. 161. 
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a gépiparhoz vagy akár a mezőgazdasághoz is. Ez a sokrétű 
vertikális kiterjedés mutatja, hogy a magenergia felfedezése, 
megfelelő feltételek és szabályozások mellett a társadalom 
gyarapodását eredményezheti, és a gazdasági közösségben 
részt vevő államok széleskörű kapcsolatépítését alakíthatja ki.  
 A nukleáris energiát ipari célokra már az 1950-es években 
felhasználták, ugyanakkor tömeges elterjedésének még nem 
voltak meg kellőképpen a feltételei. Az eljárás még nem volt 
eléggé költséghatékony, és a szükséges energia biztosítására 
más energiaforrás is rendelkezésre állt. A világ első atomerő-
művét mégis már 1954-ben üzembe helyezték a Szovjetunió-
ban. Innentől számítva kezdték el a belső nukleáris energia 
kutatásainak eredményeit az energiaszektorban átültetni a 
gyakorlati megvalósításba. Az kijelenthető, hogy az atomkuta-
tás kapcsán már az 1950-es évektől számítva léteztek kapcso-
latok a kommunista blokk országai között, viszont ezek a kap-
csolatok pusztán elméleti jellegűek voltak. Jelentőségük ab-
ban rejlett, hogy a későbbiek során nem előzmények nélkül 
kellett felépíteni a magasabb szintű kooperációkat. Ezek a ko-
rai kapcsolatok a felek között csupán ad hoc jellegűnek ne-
vezhetőek, mégis ezeknek az első lépéseknek köszönhető, 
hogy az ekkor kijelölt irányvonalak idővel a felek nukleáris 
kapcsolatainak elmélyítését eredményezhették. Ahhoz, hogy 
az atomenergetika kiterjedt igényeit – mint sajátos ágazat – 
biztosítani lehessen nemzetállami szinten, a szocialista gazda-
ságpolitikának a korábbiaktól merőben eltérő felfogását kel-
lett meghonosítani. 
 Az 1960-as évek végéig a fejlődés olyan rohamos volt, hogy 
az atomenergia szélesebb körű alkalmazhatóságának lehető-
sége a keleti blokk országaiban reális közelségbe került. Az 
1960-as évekre mind a politikai, mind a gazdasági szempont-
ok figyelembe vételével magyarázható, hogy több szocialista 
ország tervbe vette saját atomerőmű építését,4 amiből egyene-
sen következett, hogy a Szovjetunió és a többi KGST tagország 
kapcsolatát ki kellett terjeszteni az elméletin túl a tervezés, a 
kivitelezés és az üzemeltetés területére is. A KGST tagország-
ok 1975-ig 12 új reaktorblokk létesítését irányozták elő (Bul-
                                                             
4 MNL OL XIX-A-25-c /1968 (23. doboz) TÜK-00318/68. Beszámoló a 
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gár Népköztársaság – 2 darab; Magyar Népköztársaság – 2 
darab; Német Demokratikus Köztársaság – 2 darab; Szovjet-
unió – 6 darab).5  
 Az 1970-es évekig terjedő szocialista gazdaságpolitikát a 
szakirodalom három elkülöníthető fázisra bontja. A periódu-
sok között ugyan nem húzhatóak éles határvonalak, mégis jól 
megjelölhetőek a súlypontbeli eltérések. Az 1960-as évek vé-
gére a gazdaság extenzív-fejlesztési forrásai jórészt kimerül-
tek, és a fejlődés igényét a korábbiaktól eltérő megoldásokkal 
kellett biztosítani. A kihívásra válaszként a gazdasági együtt-
működés új, korszerűbb követelményeinek a teljesítésére az 
ipari kooperáció és az integráció elmélyítése fogalmazódott 
meg a teoretikusoknál.6  

A megvalósítás folyamata  

A kiindulópont 

Az atomenergetika, alapanyag és technikai szükségletei miatt, 
csak kevés országban volt jelen, amiből egyenesen következett 
a feltételek hiánya is. Egy múlt nélküli ágazat kiépítésének és 
sikeres működtetésének alapfeltétele a megfelelő infrastruk-
túra kialakítása. Az új szektor megteremtéséhez szükséges 
volt a háttérágazatok kielégítésére.7 Ez tekinthető a KGST 
tagországok közti kooperáció első lépésének, ami végső soron 
azt készítette elő, hogy az 1960-as években elindult folyamat 
végén megteremtsék a szocialista gazdasági közösségen belüli 
sorozatgyártás feltételeit. A korszak gazdasági szakemberei 
szerint egy erőmű KGST-n belüli kivitelezésének az egyetlen 
járható útja az egységes és egymásra épülő munkamegosztá-
son alapuló sorozatgyártás. A keleti blokk országainak törek-
vése a kezdetektől fogva abban állt, hogy a saját nemzeti gaz-
daság erőforrásait tehermentesíteni lehessen, és a nemzetközi 
munkamegosztás elvét kihasználva, a vállalt feladatokat a leg-
jobban össze lehessen hangolni az ország számára előnyös te-
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rületekkel. Ezt a szemléletet a szakirodalom a komparatív 
előny fogalmával jellemzi. A fogalom egy XIX. századi angol 
közgazdásztól, David Ricardótól ered, aki szerint egy ország-
nak, ha több áru előállításában is hatékonyabb lehetne, mint 
egy másik ország, még akkor is csak az egyik áru előállítására 
kell koncentrálnia, mégpedig arra az árura, amelyiknek a ter-
melése számára a leginkább költséghatékony. A többi ter-
mékhez kereskedve kell hozzájutnia.8  

A személyi állomány 

A dinamikusan fejlődő ágazat maga után vonta a személyi fel-
tételek változásának az igényét is. Ez azt jelentette, hogy a vál-
tozó gazdasági feltételek a munkaerő-struktúrát sem hagyták 
érintetlenül. Ahogy változtak a súlypontok az egyes iparágak 
között, úgy az ágazatok munkaerőigénye is átalakult. Az ipar-
ba újonnan bevont alkalmazottak első generációjának a zöme 
nem rendelkezett megfelelő előképzettséggel. A tapasztalatok 
azt bizonyítják, hogy általában a második generáció tekinthe-
tő nagyobb mértékben klasszikusan vett szakképzett személy-
zetnek.9 Az atomkutatás és az ekkor kialakulóban lévő háttér-
ipar, a gyors fejlődésének köszönhetően, a szükséges képzési 
időtartamokat lerövidítette. Ezt a rövidülést a felek az okta-
tásban és a tapasztalatcserében megvalósuló kooperációval 
oldották meg.10 A kutatókon kívül a szakemberek képzésénél 
is komoly kritériumrendszert fektettek le.  Fontosnak tartot-
ták a felek szakemberei közötti írásbeli és személyes kapcsola-
tok létesítését, amelyek a konkrét feladatok közös megoldása-
kor realizálódtak. Az atomerőmű személyzetének a kiképzésé-
re a Szovjetunióban került sor. Ennek oka, hogy itt álltak ren-
delkezésre a képzéshez szükséges eszközök és a tapasztalati, 
valamint az elméleti szaktudás feltételei.11 

                                                             
8 WALLERSTEIN, 2010. 190. 
9 BEREND T., 1978. 48. 
10 MNL OL XIX-A-25-c /1970 (23. doboz) TÜK-00248/70. MNK kétolda-

lú egyezményei az atomenergia békés célokra való alkalmazása tárgy-
ban.  

11 MNL OL XIX-A-25-c (6. doboz) TÜK-00309/1/68. Az OAB nemzetközi 
kapcsolatai. 
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A bilaterális kapcsolatok rendszere 

A gazdasági közösség első lépése volt, hogy a feltételek megte-
remtését a kétoldalú, ún. bilaterális megállapodások rendsze-
rének az elmélyítésével építse ki. Ebben a konstrukcióban két 
szocialista ország kötött megállapodást konkrét feladatokra, 
azonban a KGST államok minden tagországgal kialakítottak 
kétoldalú kapcsolatokat. Ennek eredménye egy kezdetleges 
rendszer, amibe minden érdekelt felet bevontak. A kapcsola-
tokat a már meglévő Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös 
Segítségnyújtási Szerződés további bővítésével és a fejlődés 
üteméhez igazodó pontosításával szabályozták.  

Az elvi alapokat vizsgálva kiolvasható, hogy a propaganda 
minden szinten jelentkezett. Egy hivatalos dokumentum sem 
késlekedett kiemelni, hogy ezek a megállapodások a szocialis-
ta ipar, kutatás és fejlesztés sikeres útjai, és a megvalósításhoz 
garancia a felek politikai elhivatottsága. Ez önmagában azon-
ban nem lett volna elegendő. A szakmai munkáért a speciális 
területekre létrehozott munkacsoportok feleltek. A munkater-
vek és az együttműködések kialakítása első lépésben az érin-
tett nemzeti tárcák és intézetek által benyújtott, a hazai kuta-
tási és fejlesztési programjaikba illeszkedő javaslatok alapján 
kerültek összeállításra, amelyeket egyeztettek az illető part-
nerország atomenergetikai hatóságával. A kapcsolatok értel-
mezése kapcsán ki kell emelni a Szovjetunió szerepét, amely-
nek a jelentős támogatása és az ezzel együtt járó kontrollja 
nélkül kivitelezhetetlen lett volna egy nemzeti atomprogram. 
A szovjetek ugyanis sok esetben alapterveket, dokumentáció-
kat, speciális anyagokat adtak át a többi tagországnak.12 

                                                             
12 MNL OL XIX-A-25-c /1970 (23. doboz) TÜK-00248/70. MNK kétolda-

lú egyezményei az atomenergia békés célokra való alkalmazása tárgy-
ban (magyar–szovjet). 
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A tudományos háttér 

1956-ban a Szovjetunió kormányának javaslata alapján meg-
alakult a nagyenergiák fizikája területén működő dubnai 
nemzetközi kutató centrum, az Egyesített Atomkutató Intézet 
(EAI).13 Az intézet önmeghatározása szerint „az atomenergia 
felhasználásának csak békés céljaival foglalkozik, az emberi-
ség javára”. Célként az elméleti kutatások területén való 
együttműködést határozta meg. Az egyes tagországokban fo-
lyó magfizikai kutatások támogatásával és elősegítésével, a 
nemzeti és nemzetközi tudományos kutató és más szerveze-
tekkel való kapcsolatfelvétellel és a meglévők fenntartásával 
kívánták az atomenergia témájának minél alaposabb feltérké-
pezését elérni. A KGST tagállamok tudósai számára a dubnai 
EAI nyitotta meg a bekapcsolódási lehetőséget számos olyan 
projektbe, amelyekhez önerőből nem álltak rendelkezésre a 
feltételek.  
 Az intézet legfőbb irányító szerve a Kormánymegbízottak 
Értekezlete volt, ahová minden tagország delegált tagokat. 
Feladata a döntéshozatalból állt az EAI fejlesztését, a költség-
vetést, az apparátus létszámát és az új tagállamok felvételét 
illetően. A tudományos munkáért, a tervek és beszámolók 
megvitatásáért és jóváhagyásáért a Tudományos Tanács felelt. 
Az EAI operatív irányítását a Kormánymegbízottak Értekezle-
te által megválasztott igazgatóság látta el, amely feladatát a 
Kormánymegbízottak Értekezlete és a Tudományos Tanács 
határozatai alapján végezte. Ilyen módon a munkavégzés elvi-
ekben mentes volt az egyes tagállamok politikai befolyásától. 
Az igazgatóság kormányoktól utasítást nem fogadhatott el. A 
működés során felmerült anyagi terheket a tagállamok a lehe-
tőségekhez mérten kivetett tagdíjakból fedezték. A taglétszá-
mot tekintve az EAI-nál megközelítőleg egy időben 300 mun-
katársat alkalmaztak, akiket szintén a tagországok delegáltak. 
A magyarok létszáma 28 fő volt ekkor, ők az Intézet különbö-
ző laborjaiban, 2-3 éves megbízással dolgoztak. 1968-ig kb. 
100 magyar dolgozott Dubnában.14 A kutatások célja az ipari 

                                                             
13 MNL OL XIX-A-25-c /1968 (6. doboz) TÜK-00309/1/68. Az OAB 

nemzetközi kapcsolatai. 
14 MNL OL XIX-A-25-c /1968 (6. doboz) TÜK-00309/1/68. Az OAB 

nemzetközi kapcsolatai. 
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atomerőművek létrehozása és az atomenergiában rejlő minél 
több közhasznú potenciál kiaknázása volt. Ezt az EAI-ben zaj-
ló munkának kellett támogatnia. A Szovjetunióban például 
ekkortájt üzemelték be a többcélú felhasználásra tervezett 
Sevcsenkói atomerőművet. A nagyteljesítményű különleges re-
aktorok, a hozzá tartozó berendezések kidolgozása és meghonosí-
tása mellett arra is törekedtek, hogy új technológiát dolgozzanak 
ki nagy mennyiségű tengervíz sótalanítására.  Az erőművet ugyan-
is az áram mellett gőz előállítására is alkalmassá tették, aminek 
köszönhetően vizet tudtak párologtatni.15 A sokoldalú felhaszná-
lás gazdasági szempontból tovább csökkentette az erőmű kapcsán 
felmerülő költségeket. 
 Az atomenergiával foglakozó bizottság fontos intézkedése volt, 
hogy az 1966 és 1970 közötti időszakra előírta a kutatók számára 
a legfontosabb és releváns témákból nyolc szimpózium megren-
dezését, ahol a tagországokban folyamatban lévő fejlesztésekről, 
az addig meg nem oldott problémákról lehetett kölcsönösen tájé-
kozódni és a további feladatokat meghatározni. A személyes 
kontaktus elősegítése céljából biztosítani kellett a tudomá-
nyos munkatársak kölcsönös kiküldetését tapasztalatcsere 
céljából, valamint vállalni kellett a tagországoknak tovább-
képzések, konferenciák megszervezését is.  
 Az írásbeli kapcsolattartást elősegítendő, támogatni kellett 
a tudományos és műszaki kiadványok cseréjét, és a lehetősé-
gekhez mérten a műszaki dokumentációk átadását is. Nemzeti 
szinten lehetőséget kellett biztosítani tankönyvek, műszaki 
irodalmak, oktatási tervek, oktató filmek megjelenésének és 
kölcsönös cseréjének a lehetőségét. Megállapodtak abban, 
hogy egyeztetett terjedelemben, mennyiségben és határidőre 
a két fél tudományos-kutató intézeteiben kidolgozott műszaki 
dokumentációt és műszerfelszerelést kölcsönösen átadják 
egymás intézményeinek.  
 Kiemelendő az egyezmények kapcsán a kölcsönösség elve, 
ami a szabályozásokra, a szakemberek, a technika, a dokumen-
táció és legfőképp a tapasztalatok cseréjére terjedt ki. Külön 
cikkelyben tértek ki a műszerek szerkesztésére, előállításának 
dokumentációjára, a mintaműszerek kölcsönadására, a külön-
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leges anyagok, műszeregységek és alkatrészek szállításának a 
feltételeire. A szerződő felek továbbá az egyezmény aláírásával 
vállalták, hogy a képviselőik legalább kétévente egyszer össze-
jönnek az együttműködés értékelésére és további tervek kidolgo-
zására.  

Az adatkezelés kérdése 

A kivitelezéshez szükséges adatok a tagországok kutató intézetei-
ben működő több kísérleti reaktor üzemi tapasztalatai alapján 
születtek meg. Együtt végezték az atomerőművek gazdasági érté-
kelését, valamint az üzemviteli szabályzatok kidolgozását. Az 
eredményekről folyamatosan tájékoztatni kellett a partnereket. 
Az együttműködés egyik leghasznosabb részének az számított, 
hogy az egyes partnerintézmények adatait összegyűjtötték egy 
központi rendszerbe, majd a későbbiekben ezen eredményeket 
figyelembe véve megfogalmazták azokat az ajánlásokat, amelyek 
alapján csökkenteni tudták az építés költségeit és lerövidíthették 
az építési, szerelési, indítási és beszabályozási időintervallumot.16  
 Az adatok jellegéből adódóan az egyezményeknek kiemel-
ten foglalkozniuk kellett a kapott információk és technikák 
kezelésének módjaival. Eszerint a felek kötelesek voltak betar-
tani a megszerzett titkosnak minősített információkra és do-
kumentációkra vonatkozó titoktartási szabályokat. A szerződő 
felek nem adhatták tovább az egyezmény értelmében egymás-
tól kapott titkos műszaki dokumentációt, tájékoztatást, mű-
szereket és berendezéseket, külföldi természetes vagy jogi 
személyeknek, továbbá biztosították a kapott titkos műszaki 
dokumentáció és tájékoztatás megőrzését, titkosságát.17 Azon-
ban az egyezmények azt is igyekeztek rögzíteni, hogy ez a vál-
lalás nem terjedt ki azokra az anyagokra, tájékoztatásokra, 
felszerelésekre és műszaki dokumentációkra, amelyeket va-
lamelyik fél egy harmadik államtól vagy nemzetközi szervezet-
től azzal a kötelezettséggel vett át, hogy azokat tovább nem 
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ban. 
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adja, illetve titkosságukat megőrzi.18 A harmadik állam ebben 
az esetben a nem KGST tagországokat jelentette.  

A finanszírozás feltételei 

Az egyes tagországokkal megkötött egyezmények külön cik-
kelyben rögzítették a finanszírozási feltételeket. Alapvetően 
leszűrhető az egyezmények tartalmából, hogy a költségek a 
legtöbb esetben azt a felet terhelték, amelyik részéről felme-
rült a segítségkérés igénye. A pénzügyi kérdésekről minden 
alkalommal a két ország pénzügyminisztériuma közötti egyez-
tetést követően történtek meg a konkrét megállapodások. A 
berendezések, felszerelések, műszerek, anyagok és a segítség-
nyújtás anyagi megtérítése az éppen érvényes kereskedelmi 
egyezmények alapján valósult meg, a pénzügyminisztériumok 
irányításával.  
 Az 1960-as éveket megelőzően a beruházások anyagi fede-
zetét az egyes tagállamokban minden alkalommal központilag 
kezelték. A finanszírozás továbbra is az állami költségvetés 
terhére valósult meg, ugyanakkor megnyílt a lehetősége a vál-
lalati szintű beruházásoknak is. Ezek részben kisebb fejleszté-
si célok elérésére, vagy a technikai fejlődés követelményeinek 
biztosítására irányultak. A vállalati beruházások a vállalatok-
nál a nyereségből felhalmozott fejlesztési alapokból, vagy a 
nemzeti bankok által felülbírált és engedélyezett hitelekből, 
illetve a kettő kombinációjából jöhettek létre. Arányaiban vé-
ve azonban ez a finanszírozási forma elenyészőnek mondható, 
jelentőségét inkább a puszta létezése adja. Ez ugyanis egy új 
szemlélet kisebb láncszemeként értékelhető. A vállalatoknak 
ezzel formailag lehetőségük nyílt önálló gazdasági tevékeny-
ség folytatására, bár a valóságban ez természetesen nem vált 
uralkodóvá. A vállalati fejlesztések rendszerint központi be-
ruházási tevékenységekhez tartoztak, vagy központi beruhá-
zásokhoz kapcsolódó kooperációs vállalkozásokhoz. A vállala-
ti szinten eldöntött beruházások csupán a fejlesztési alapok 
egy hatodát tették ki.19 Ez egyenesen vezetett ahhoz, hogy a 
vállalati önállóság és érdekeltség nem fejlődött dinamikusan.  

                                                             
18 MNL OL XIX-A-25-c /1970 (23. doboz) TÜK-00248/70. MNK kétolda-

lú egyezményei az atomenergia békés célokra való alkalmazása tárgyá-
ban.  

19 BEREND T., 1978. 48–49. 
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A bilaterális kapcsolatok eredményei 

Az együttműködő felek vezetésének szem előtt kellett tartania, 
hogy a műszaki-tudományos együttműködés már a kutatás fázi-
sában is vezethet kereskedelmi szempontból előnyös eredmé-
nyekre. A magas műszaki színvonalat képviselő atomenergetikai 
eszközök kereskedelmi szállításával a KGST tagállamok bekap-
csolódtak a nemzetközi piaci körforgásba, amely kedvezőleg ha-
tott a szocialista export strukturális változásaira. Problémát oko-
zott ugyanakkor, hogy a résztvevő intézetek között nehézkesnek 
bizonyult a kapcsolattartás, mivel minden, pusztán műszaki in-
formációt is csak a megfelelő kereskedelmi vállalaton keresztül 
lehetett közölni a másik féllel.20 A KGST keretében való együtt-
működés kapcsán emiatt a tárgyalt időszakban nem figyelhető 
meg a kívánt fejlődés, a végtermék-késztermék integráció kap-
csán. 
 A tervezett együttműködési forma a késztermék gyártásának a 
munkamegosztás elvén alapuló előállítását célozta volna meg. A 
felek közötti együttműködés a gyakorlatban azonban nem volt 
kielégítő a félgyártmány-részgyártmány szemléletű integrációt 
illetően. A kortárs szocialista gazdasági szakemberek úgy tartot-
ták, hogy ez a gazdaságpolitikai irány egyedül célravezető a leg-
korszerűbb technikai színvonal és a nemzetközi versenyképesség 
elérése szempontjából. Rövid időn belül kiderült, hogy ez a szem-
lélet csak elméleti szinten vehetné fel a versenyt a nyugati szisz-
témával, de a gyakorlatban maradt az ideológiai sík, amivel to-
vábbra sem hátráltak ki a struktúra kialakítása mögül. Berend T. 
Iván állítását, miszerint a KGST létrejötte és fejlődéstörténete az 
együttműködésben olyan megoldásokat konzervált, amik ekkorra 
inkább gátjai, mintsem serkentői lettek volna a gazdasági fejlő-
désnek, az atomenergiával kapcsolatos komplex együttműködési 
rendszer is alátámasztja. A korabeli dokumentumokból az olvas-
ható ki, hogy ez a rendszer nem tudott lépést tartani a kor igénye-
ivel. A szocialista országok azokat a berendezéseket, amelyeket 
megfelelő minőségben nem tudtak előállítani, nyugati importból 
kívánták pótolni. Ezzel az ideológiai támaszték máris megingott. 
 A korszakra jellemző hidegháborús akadályok lebontása és az 
enyhülési politikát segítő légkör a nemzetközi gazdasági kapcsola-

                                                             
20 MNL OL XIX-A-25-c /1982 (3. doboz) TÜK-89/SZH/1982. Magyar–

Szovjet együttműködés a magfúziós kutatásokban. 
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tok terén is pozitív tendenciát mutatott.21 Ez kézzel foghatóan a 
kelet–nyugati irányú gazdasági kapcsolatok mennyiségi kiteljese-
désében jutott kifejezésre. A világpiaccal kialakult korábbinál erő-
sebb kapcsolat a KGST-n belüli tevékenységet is sok szempontból 
új megvilágításba helyezte. A világpiacon a kapitalizmus szabályai 
szerint lehetett csak érvényesülni, ami alapvetően hozzájárult a 
KGST országok piaci mentalitásának fokozatos átalakulásához.22  

A gyakorlati megvalósítás fejlesztése az 1970-es évektől 

A megvizsgált jelentésekből azt a következtetést lehet levonni, 
hogy a villamos energia biztosításának legmegbízhatóbb forrá-
sává az 1970-es évekre az atomenergia vált. Ez a technológia fej-
lődésével magyarázható. Ennek ellenére az adatok mégsem mu-
tatják a dinamikus fejlődés jeleit. Az 1970-es évek végére megfi-
gyelhető a KGST tagállamok részéről, hogy az atomerőművek 
beruházásainak az üteme recesszióba fordult. A villamos energia 
iránti bizonytalan igény, az atomerőművek megbízható műkö-
désével kapcsolatos problémák, a radioaktív hulladékok kezelé-
sének megoldatlansága, az országok engedélyezési procedúrájá-
nak a hosszadalmassága mind azt eredményezték, hogy az 
atomerőművek beruházásainak az üteme az 1980-as évekre le-
lassult. 1982-ben a KGST államaiban csupán 14 atomerőművet 
üzemeltettek. Az 1980-as évekig a villamos energiának 5,5%-át 
termelték a KGST tagországokban atomenergiával. Ezt az arányt 
1990-re 15%-ig kellett volna növelni.23 A tények ellenére a ter-
vekből más kép olvasható ki. A teljesítőképesség tekintetében az 
előrejelzések azt mutatták, hogy 1980 és 1990 között rohamos 
növekedéssel kellett számolni. Ilyen gyors ütemű fejlődésnél 
azonban előrelátható volt, hogy az atomenergetikai szükségle-
tek biztosítása nehézségeket fog okozni az egyes országoknak. 
Ez különösen a gépipari termelő kapacitások fejlesztése és a 
külső üzemanyagok biztosítása területén volt prognosztizálha-
tó. 
 A rendelkezésre álló adatok fényében kettős kép olvasható 
ki. A kezdeti ambíciók ugyan jóval nagyobb ütemű fejlődéssel 

                                                             
21 A témára lásd: FISCHER, 1996.  
22 BEREND T., 1978. 52–53. 
23 MNL OL XIX-A-25-c /1982 (17. doboz) TÜK-OAB-1255/82. Előterjesz-

tés az OAB részére: Tájékoztató a KGST országok atomerőművi integ-
rációs programjáról. 
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számoltak, de a tagországok a valóságban nem tudták tartani 
ezt az ütemtervet. Az 1980-as évekre a KGST országok atom-
energetikai fejlesztései intenzív szakaszba léptek, ami a ko-
rábbi kapacitáshoz képest valóban tényleges növekedést jelen-
tett, de volumenében a korszak nyugati fejlesztéseihez képest 
még így is alulmaradtak. Az 1960-as évek során beépített 
atomerőművek teljesítménye megötszöröződött, és meghalad-
ta a 100 ezer MW összteljesítményt Az előzetes adatok alapján 
az atomenergetika a villamos energiatermelésnek jelentős há-
nyadát fogja biztosítani: Csehszlovákia 56,7-61,1%-ot; Len-
gyelország 40%-ot fogja elérni a 2000-es évekre. Bulgáriában 
a tervek szerint 2020-ban a villamos energiatermelés több 
mint 60%-át fogja adni az atomenergia.24 Ez az adat azonban 
megtévesztő lehet, mert a növekedés mértékét a nullához 
mérték, mivel teljesen új szektorról beszélünk. A kezdeti sza-
kaszokban pedig az eredmények minden esetben felülmúlták 
a kiinduló állapotokat.  
 1990-ig az atomenergia alkalmazásának kiszélesítését ter-
vezték a hőszolgáltatás területére is. Az atomenergetikában 
1990 utáni időszakra várták a szaporító gyorsreaktorok rend-
szeresítését. Ezek a reaktortípusok 20-30 szorosára növelték 
volna az egységnyi súlyú kibányászott uránból nyerhető ener-
giamennyiséget, ami lényegesen kibővítette volna a hasadó-
anyag készletet is. Ez idő alatt a Szovjetunióban már tervezték 
az első fél üzemi méretű nagyhőmérsékletű reaktorokat, ame-
lyeket a közeljövőben a nagy energiaigényű iparágakban mint 
helyi energiaszolgáltatókat alkalmazták volna. 
 A KGST országok gyártásszakosítási együttműködésének 
köszönhetően 1982-re befejeződtek a VVER-1000 típusú re-
aktor berendezéseinek a sorozatgyártásához szükséges előké-
születei. A KGST „Atomenergia békés célú felhasználásával 
foglalkozó együttműködési Állandó Bizottság” 40. ülésén 
(1981. június 23–26. között ülésezett Moszkvában) elfogadás-
ra került a VVER-1000 típusú reaktor berendezés alkalmazá-
sának és továbbfejlesztésének a munkaterve, valamint aláírták 
nagyteljesítményű gyorsneutronos reaktorok kifejlesztésére 
vonatkozó műszaki-tudományos együttműködési egyez-

                                                             
24  MNL OL XIX-A-25-c /1982 (3. doboz) TÜK-1./2438/82. OAB A KGST 

országok atomenergetikai fejlesztési prognózisa az ezredfordulóig és az 
azt követő időszakra. 
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ményt.25 A terv a közeljövőre nézve az volt, hogy 1990-ig Bulgári-
ában, az NDK-ban és Csehszlovákiában is beüzemelik ezeket a 
reaktortípusokat.  
 A szovjet tapasztalatokra az együttműködések során a tagál-
lamok a továbbiakban is komolyan támaszkodtak. A vállalt köte-
lezettségek teljesíthetőségének érdekében a Szovjetunió továbbra 
is jelentős segítséget nyújtott a tagországok atomenergetikai gép-
gyártásának a kialakításában. Szerződéses alapon adott át szük-
séges dokumentációkat és lehetőséget biztosított a gyártás egyéb 
kérdéseinek tanulmányozására a szovjet ipari létesítményekben. 
Ezek mellett az elkészült berendezések átvételét szovjet szakem-
berek ellenőrizték.26 A tagországok nagy jelentőséget tulajdoní-
tottak a berendezések minőségi kritériumrendszerének fejleszté-
sének és az atomerőművek biztonsági struktúrájának. Megegye-
zés született arról, hogy a szovjet szervezetek végezzék el egyezte-
tett nomenklatúra és volumen szerint a tagországok vállalatainál 
a gyártásszakosítás, valamint a kooperáció keretében gyártott be-
rendezések műszaki átvételét. Szerződtek továbbá arra is, hogy a 
tagállamok biztosítani fogják a szükséges feltételeket a szovjet át-
vevők munkájának elvégzéséhez.27 Felvetődött, hogy a KGST or-
szágok atomerőműveinek szovjet részről történő biztonsági felül-
vizsgálatát célszerű lenne úgy megszervezni, hogy azon más 
KGST tagországok szakemberei is részt vehessenek, mert ezáltal 
közvetlen módon lehetőség nyílna a biztonság fokozásával kap-
csolatos információ- és tapasztalatcserére.28 A felek a nemzeti 
prognózisok vizsgálata alapján az együttműködés elmélyítését ja-
vasolták, kiemelten néhány területre fókuszálva. Ezt a rendszert 
úgy is lehet értelmezni, hogy a szektorban elkezdték kiépíteni a 
minőségbiztosítás egy kezdetleges változatát. 

                                                             
25 MNL OL XIX-A-25-c /1981 (16. doboz) TÜK-1422/81. OAB jelentés. A 

KGST Atomenergia békés célú felhasználásával foglalkozó együttmű-
ködési Állandó Bizottság 40. üléséről. 

26 MNL OL XIX-A-25-c /1982 (17. doboz) TÜK-OAB-1255/82. Előterjesz-
tés az OAB részére. Tájékozató a KGST országok atomerőművi integrá-
ciós programjáról. 

27 MNL OL XIX-A-25-c /1986 (12. doboz) TÜK-00555/1/86. A KGST és 
Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság tervhivatalai, valamint az 
Interatomenergo NGE szakértőinek részvételével tartott szakértői érte-
kezlet 1986. szeptember 26-i jegyzőkönyvéhez. 

28 MNL OL XIX-A-25-c /1987 TÜK. Tájékoztató az atomenergia alkalma-
zásával szemben támasztott új követelményekből eredő együttműkö-
désre a KGST keretében készülő javaslatokról, 1987. 
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A kooperáció átalakulása 

A KGST tagországok továbbra is kiálltak amellett, hogy az atom-
energiára épülő energiaszolgáltatást intenzíven fejleszteni kell. Az 
egyezményekben lefektették, hogy az egyes energetikai objektu-
mokat közös erővel létesítsék, ezzel enyhítve az egyes államok 
terheit, vagyis a műszaki, kutatási és tervező-fejlesztő munkákat 
összehangolva kell megoldani. Továbbá fontos megjegyezni, amit 
már a korábbi dokumentumok is hangsúlyoztak, miszerint a más 
európai országok villamos energia-rendszereivel a műszaki és 
gazdasági együttműködések bővítése a jövőben is cél marad.29 
Ezzel a törekvéssel határokon átívelő energiarendszert kívántak 
kiépíteni, így is csökkentve az egyes országok energia-
kiszolgáltatottságát. A rendszer méretéből, valamint az elmaradt 
fejlesztések és beruházások késlekedéséből adódóan azonban 
problémát jelentett a fejlesztések párhuzamos biztosítása.  
 Az 1970-es évek második felére egyértelművé vált, hogy a 
KGST országok atomenergetikai rendszereit már egy egységes 
atomenergetikai komplexumnak kell tekinteni, ekkora ugyanis az 
energetikai ágazatban meghatározó szerepkört töltött be, amely 
egyben megkövetelte a komolyabb gépgyártás és kiszolgáló bázis 
megteremtését is. A tervek szerint a jövőben a korábbiak során 
már kiépített háttérágazatok elemeit összehangoltan kívánták 
volna kihasználni. Ezzel a munkával foglalkozott az „Atomenergia 
békés célokra való felhasználásával foglalkozó Állandó Bizottság”, 
ahol a rendszeresen tartott ülések keretein belül a tagországok 
nemzeti prognózisainak a jellemzőit egyeztették, és ezek fényében 
dolgozták ki a meghatározott feladatokat.30 A megírt prognózisok 
fő feladata az volt, hogy az integrált és nemzeti rendszereket egy-
bevesse, továbbá a gazdasági integráció hatásait kimutassa. A bi-
zottság évente tájékoztatót készített a tudományos és műszaki 
együttműködési munkák eredményeinek gyakorlati alkalmazásá-

                                                             
29 MNL OL XIX-A-25-c /1977 (23. doboz) TÜK-00363/77. Tájékoztató a 

kétoldalú gazdasági és műszaki együttműködés fontosabb eseményeiről. 
Tájékoztató a KGST szerveinek az üléséről (Nemzetközi Gazdasági Kap-
csolatok Titkársága). 

30 MNL OL XIX-A-25-c /1974 (11. doboz) TÜK-0040/1/1974/OMFB-
TÜK. Az atomenergetika fejlesztése a KGST keretében 1990-ig. 
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ról, annak az adott tagállamra gyakorolt gazdasági eredményeiről, 
valamint a gyártásszakosítással kapcsolatos elképzelésekről.31 

 Egy ilyen speciális, bonyolult és tőkeigényes ágazat, mint az 
atomenergetika, nehezen tudott volna konkrét programokban 
megvalósulni a KGST országok kiterjedt sokrétű kooperációja 
nélkül. Az együttműködés során azonban már nem pusztán az 
egyes nemzeti programokban foglalt igényeket kellett összegezni 
és a végrehajtásukhoz a lehetőségeket megteremteni – mint a ko-
rábbi kooperációs forma során – hanem ezeknek a nemzeti fel-
adatoknak a leggazdaságosabb, leghatékonyabb megoldását kel-
lett meghatározni úgy, hogy ezzel a partnerországok programjá-
nak a megvalósítását is elősegítsék. A feladatok bővülése folya-
matosan bonyolította az atomerőművek alapításának folya-
matát. A politikai és szakmai vezetés ekkor úgy látta, hogy az 
együttműködés legcélszerűbb megvalósítási módja a jövőben 
a szocialista gazdasági integráció lesz. Tehát a korábbi me-
chanizmussal szemben, ahol az egyes országok kétoldalúan 
rögzítették a vállalásaikat és tartották a kapcsolatokat, most 
már szélesebb körben kellett a feladatokat egyeztetni. 
 A gyártás és a szállítás koordinálására kormányzati és vál-
lalati szinten alakult ki intézményrendszer. A szállítások hely-
zetének a felügyeletére a tagországok képviselőiből létrehozott 
Atomenergetikai Kormányközi Bizottság felelt, az atomener-
getikai gépgyártásban érdekelt szocialista vállalatok közti ko-
ordinációt pedig az Interatomenergo Nemzetközi Gazdálkodó 
Egyesülés (NGE) irányította.32 

Intézményrendszer (koordináció) 

A KGST országok atomenergetikai programjainak sikeres 
megvalósításához ki kellett alakítani egy saját koordináló in-
tézményrendszert, ami összefogta a szerteágazó tevékenysé-
geket. A gyártás és a szállítás terén egy kormányzati és vállala-
ti szinten alakult intézményrendszer végezte az összehango-

                                                             
31 MNL OL XIX-A-25-c /1984 TÜK. Atomenergia békés célú felhasználá-

sával foglalkozó Állandó Bizottság 46. ülése, Bukarest, 1984. július 3–
6. 

32 MNL OL XIX-A-25-c /1982 (17. doboz) TÜK-OAB-1255/82 Előterjesz-
tés az OAB részére. Tájékoztató a KGST országok atomerőművi integ-
rációs programjában való részvételünkről. 
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lást. Az egyezmények végrehajtására és a velük kapcsolatos 
nemzetközi koordinációra kétszintű irányítást hoztak létre. 

Megalkottak egy miniszterelnök-helyettesi szintű kor-
mányközi hatóságot, amelynek feladatköre főként az irányvo-
nalak egyeztetéséből, koordinációjából, a vállalt határidők be-
tartásának ellenőrzéséből, és az atomkérdés politikai irányítá-
sából állt.  

A szakmai háttér biztosításáért a vállalati szintű koordiná-
ció felelt, amelynek szerve az Interatomenergo Nemzetközi 
Gazdálkodó Egyesülés volt.33 A kijelölt gyárak a magas szín-
vonali elvárások biztosításának az érdekében korszerűsítették 
és kiegészítették a már rendelkezésre álló gyártóbázisukat, to-
vábbá vállalniuk kellett az előírt minőségű szakosított beren-
dezések szállítását is. Ezt viszont csak azután tudták optimáli-
san végrehajtani, miután a közös egyeztetéseket követően a 
feladatokat meghatározták. Ennek a feladatleosztásnak és a 
vele járó előkészítő munkáknak a koordinációjára hozták létre 
az egységes intézményrendszert.  

Kormányközi Bizottság 

Az atomerőművek berendezéseinek sokoldalú nemzetközi 
gyártásszakosítását és ennek az összehangolását, valamint a 
kölcsönös szállítások miatt, a KGST tagországok és a Jugo-
szláv Szocialista Szövetségi Köztársaság (JSZSZK) között fel-
merülhető feladatok koordinálását egy kormányközi bizottság 
látta el. Az ülések résztvevői a KGST tagországok és a JSZSZK 
képviselőiből és kísérőikből álló delegációk, a KGST Titkárság 
munkatársai és az Interatomenergo képviselői voltak.34 Az 
atomenergetikai együttműködést koordináló Kormányközi 
Bizottság létrehozása egyezményi keretek között került lefek-
tetésre. Első ülését 1979 októberében tartotta, ahol leszögez-
ték, hogy a bizottság feladata a felek közti együttműködés ál-
                                                             
33 MNL OL XIX-A-25-c /1982 (17. doboz) TÜK-OAB-1255/82 Előterjesz-

tés az OAB részére. Tájékoztató a KGST országok atomerőművi integ-
rációs programjában való részvételünkről. 

34 MNL OL XIX-A-25-c /1986 (12. doboz) TÜK. Jegyzőkönyv az 
atomerőművi berendezések sokoldalú nemzetközi gyártásszakosításá-
ról és kooperációjáról, valamint kölcsönös szállításairól szóló Egyez-
mény végrehajtása terén az érdekelt KGST tagországok és a JSZSZK 
közötti együttműködés általános koordinálását végző Kormányközi Bi-
zottság 13. üléséről (Budapest, 1986. január 28–29.). 



ROSTA ANDRÁS 

 98 

talános koordinációja, valamint az érdekeltek által vállalt kö-
telezettségek teljesítésének ellenőrzése lesz.  

A bizottság elnöke a miniszterelnök-helyettesi szintű szovjet 
képviselő volt.35 Rögzítették, hogy a bizottságnak évente kétszer 
kell üléseznie, ahol minden esetben napirendre kell tűzni a szako-
sított berendezések gyártásának és szállításának éppen aktuális 
helyzetét. A tudományos-műszaki együttműködés területén figye-
lemmel kísérte a KGST szervek által aláírt atomenergetikai 
egyezmények végrehajtását, például a bizottság feladata volt a 
termékek árjegyzékének jóváhagyása is. A Kormányközi Bizottság 
a politikai szempontokat szem előtt tartva hozta meg intézkedése-
it az atomerőművekkel kapcsolatos berendezések gyártására és 
szállítására vállalt határidős kötelezettségek hiánytalan teljesíté-
sének érdekében. Megvizsgálta az országok képviselőinek tájékoz-
tatóit a nemzeti gyártókapacitások létrehozásáról, illetve a beren-
dezések gyártásával és szállításával kapcsolatos kérdésekről. 
Egyeztette és ellenőrizte az egyezményben előirányzott szállítások 
nomenklatúrájával, volumeneivel és határidőivel kapcsolatos 
pontosításokat, valamint rendszeres időközönként meghallgatta 
az országok képviselőinek tájékoztatóját a vállalt kötelezettségek 
végrehajtásáról.36 Az egyes tagországokban munkabizottságokat 
hoztak létre, amelyeknek feladata az volt, hogy üléseiken egyez-
tessék a Kormányközi Bizottságban képviselendő álláspontot, és 
megvitassák a hazai feladatok kivitelezésével kapcsolatos kérdé-
seket. Ha szükséges volt, összehangolták az érintett minisztériu-
mok és országos hatáskörű szervek között javasolt álláspontokat.  

Interatomenergo NGE 

A KGST tagországok és Jugoszlávia atomenergetikai együttmű-
ködésének vállalati szintű koordinálására, valamint az érdekelt 
vállalatok közötti gazdasági együttműködés kibővítésére 1973 de-
cemberében az érintett országok kormányai37 aláírták az 
Interatomenergo Nemzetközi Gazdálkodó Egyesülés alapító ok-
                                                             
35 MNL OL XIX-A-25-c /1982 (17. doboz) TÜK-OAB-1255/82. Előterjesz-

tés az OAB részére – Tájékoztató a KGST országok atomerőművi integ-
rációs programjáról. 

36 MNL OL XIX-A-25-c /1982 (16. doboz) TÜK-Nkat-94/82. Magyaror-
szág részvétele a KGST országok atomenergetikai integrációs program-
jában és a hazai berendezések szállítása az épülő paksi atomerőműhöz. 

37 Bulgária, Magyarország, NDK, Lengyelország, Románia, Szovjetunió, 
Csehszlovákia, Jugoszlávia. 
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mányait.38 Az alapító okirat értelmében moszkvai székhellyel egy 
központi apparátust hoztak létre. A feladatokat kb. 90 fő látta el, 
amelynek 50 tagja a tagországok által delegált szakértő volt.39 Az 
egyesülésben az országokat a tagvállalatok képviselték. Az irányí-
tó hatáskörrel rendelkező Főtanács a tagvállalatok meghatalma-
zott képviselőiből állt. Az elnöki jogkörrel a szovjet tagvállalatok 
meghatalmazott képviselőjét ruházták fel állandó jelleggel. Az 
Interatomenergo kizárólag koordinációs tevékenységet végzett, 
mivel nem biztosították számára a gazdálkodó tevékenység alap-
vető jogi, pénzügyi és egyéb gazdasági feltételei. Azt, hogy önel-
számolást biztosító gazdálkodó tevékenységet is el tudjon látni, a 
tagvállalatok közötti elvi véleménykülönbség folyamatosan meg-
akadályozta. A felmerülő feszültségek azonban nem feltétlenül a 
vállalatok közti szakmai különbségeket tükrözték – konkrét 
szakmai okokat nem tudtak felvonultatni a tagvállalatok a törek-
vés ellenzésekor –, az esetleges nézetkülönbségeket generáló oko-
kat inkább az országok politikai céljai között érdemes keresni. 
 Az Interatomenergo tevékenységi köre alapvetően három terü-
letre koncentrálódott.  

1. Az atomenergetikával foglalkozó kormányközi bizottság 
megbízása alapján folytatott előkészítő és koordinációs te-
vékenységeket.  

2. Az atomenergetikai normatív előírások kidolgozásának a 
koordinálását, egyeztetését és jóváhagyását látta el.  

3. Ezen kívül pedig az atomerőművek építésével, üzembe he-
lyezésével és üzemeltetésével kapcsolatosan látott el koor-
dinációs tevékenységet.40  

 Összegzésként elmondható, hogy az Interatomenergo NGE 
felelt az együttműködés szakmai hátterének a teljes körű koordi-
nálásáért. Fontosabb feladatai: a gyártásszakosítási és koope-
rációs javaslatok elkészítése, az atomerőművi berendezések 
gyártásának együttes tervezése, a gyártáshoz szükséges mű-
szaki dokumentációk biztosítása, külön kérésre a fővállalkozói 
                                                             
38 MNL OL XIX-A-25-c /1982 (17. doboz) TÜK-OAB-1255/82. Előterjesz-

tés az OAB részére - Tájékoztató a KGST országok atomerőművi integ-
rációs programjáról. 

39 MNL OL XIX-A-25-c /1982 (17. doboz) TÜK-OAB-1255/82. Előterjesz-
tés az OAB részére - Tájékoztató a KGST országok atomerőművi integ-
rációs programjáról. 

40 MNL OL XIX-A-25-c /1982 (16. doboz) TÜK-Nkat-94/82. Magyaror-
szág részvétele a KGST országok atomenergetikai integrációs program-
jában és a hazai berendezések szállítása az épülő paksi atomerőműhöz. 
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tevékenység ellátása. Továbbá az NGE felelt az atomerőművek 
tervezési munkáival kapcsolatos koordináció megszervezésé-
ért. Az épülő atomerőműveknél az üzembe helyezési és besza-
bályozási munkák végzését is e szervezet kontrollálta. Tevé-
kenységei közé tartozott továbbá az atomerőművi szakembe-
rek kiképzése és oktatása. Az Interatomenergo felügyelte az 
egyes javítási munkákat az üzembe helyezett atomerőművek-
nél is. 41 

Összegzés 

A dolgozatban megkíséreltem bemutatni az 1960-as évektől 
kezdődően az európai szocialista országok atomenergetikájá-
nak néhány jellemvonását. A források alapján átfogó képet 
lehet alkotni az atomenergetika hátteréről: a KGST-n belül 
létező együttműködési konstrukciókról, a kooperációt működ-
tető intézményi infrastruktúráról, az erőművek létesítéséhez 
szükséges feltételekről, a fenntarthatóság kritériumairól, stb. 
 Az utólag kijelenthető, hogy a valóság rácáfolt a levéltári 
anyagokban leírt struktúrákra. Létezett ugyanis két összeha-
sonlítási alap, mégpedig a nyugati országokban működő ha-
sonló programok és az idő, amelyek bizonyították a dokumen-
tumokban rögzített elképzelések sikertelenségét. Az összeve-
tés mégis torz képet szülne, ha csak tényszerűen, kiragadva 
mérnénk össze a feleket, mivel sok olyan tényezőt is figyelem-
be kell vennünk, amely túlmutat a pusztán a végcél eléréséhez 
vezető úton. 
 A KGST-n belüli kapcsolatok rámutatnak a fennálló rend-
szer működési mechanizmusaira, illetve arra, hogy a kivitele-
zés feltételei nem roskadtak össze az ideológiáktól megterhelt 
súly alatt, mégis folyamatos nehézségeket okoztak a felek kö-
zötti – feltételezhetően történelmi gyökerekből táplálkozó – 
viták. A struktúra akár jó is lehetett volna, de ez önmagában 
még nem jelentette a működőképességét vagy a létjogosultsá-
gát, mivel korábbról gyakorlati tapasztalatokkal nem rendel-
kezett. Az atomenergetikai program a kelet-európai tömbben 

                                                             
41 MNL OL XIX-A-25-c /1982 (16. doboz) TÜK-Nkat-94/82. Magyaror-

szág részvétele a KGST országok atomenergetikai integrációs program-
jában és a hazai berendezések szállítása az épülő paksi atomerőműhöz. 
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ugyan egy programként létezett, mégsem tudott gördüléke-
nyen működni, éppen a soktényezős szerepvállalások miatt.  
 Végezetül azt gondolom, hogy a szocialista országok a ma-
guk által kialakított keretek között kívánták működtetni a 
rendszerüket, amely az atomenergetika területén elérte a ha-
tárait, ugyanakkor új szemléletet, valamint mechanizmusokat 
engedett át a vasfüggönyön. Ezzel egy politikailag kényes te-
rületen befolyásolta a Kelet–Nyugat közötti viszony alakulá-
sát. Így az 1990-es évek utáni párbeszéd során érezhetővé vál-
tak a korábbi személyes kapcsolatok jótékony hatásai a tudo-
mányban és a politikában egyaránt. 
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ABSTRACT 

The Atomic Energy Cooperation of CMEA Countries 

This study presents the nuclear policy cooperation of the 
CMEA member countries (Soviet Union, Hungary, Czechoslo-
vakia, Romania, Bulgaria, Poland, GDR). It analyses the pe-
riod between 1968 and 1989. The paper is based on the Hun-
garian Atomic Energy Commission’s foreign policy files (MNL 
OL XIX-A-25-c). 

This nuclear cooperation was international from the be-
ginning because the CMEA member countries, except the So-
viet Union, didn’t have enough human and natural resources 
respectively to create this completely new, modern and ex-
pensive industry. 
 This study tries to demonstrate the initial developments and 
difficulties of the nuclear policy cooperation of the CMEA 
member countries. Since the program didn’t have prelude the 
coordination of the tasks was the biggest challenge for the 
mentioned countries. The history of cooperation was dived 
two different eras: 

1.  1960–1973: The infrastructure of nuclear industry was 
created by a system of bilateral agreements. 

2.  1974–1989: The standardized production was begun. 
The member countries were specialized. 

The standardized production was coordinated by an inter-
governmental and corporate level. This study delineates how 
the CMEA member countries were able to run the cooperation 
with these two levels. 
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FÓRIS ÁKOS 

A nemzetiszocialista múlt historizálásának 
kérdése a német történészvitában1 

„Minden korszak közvetlen közel van Istenhez.” 
(Leopold von Ranke) 

„A nácizmusról írni nem olyan, mint a tizenhatodik századi 
Franciaországról értekezni.” 

(Saul Friedländer) 

eopold von Ranke egy helyen megjegyzi: „Az istenséget 
– ha ezt a megjegyzést megkockáztathatom – úgy gon-
dolom el, hogy mivel nincs előtte semmiféle idő, az 

egész történeti emberiséget összességében áttekinti, és min-
denütt egyformán értékesnek találja.”2 A történettudományi 
professzió kialakulásával alapvető követelmény a történetírás-
sal szemben, hogy a „wie es eigentlich gewesen” szellemében 
a történetírás objektíven közelítsen tárgyához, azaz a múlthoz. 
Csakhogy a XX. század több katasztrófája, de legfőképpen a 
nemzetiszocializmus bűnei, illetve azon belül a holokauszt, 
felveti az objektivitásra való törekvésnek határait. Ezáltal a 
probléma kettős. Egyrészt nem kezelhetjük a nemzetiszocia-
lizmus időszakát „normalitásnak”, azaz nem kezelhetjük úgy, 
mint a történelem más korszakait. Ugyanis morálisan elfo-
gadhatatlan e korszakról egy nem negatív interpretáció. Más-
részt ha ezt az időszakot „egyediként” fogadjuk el, felmerül a 
kérdés: mennyiben akadályozza a történeti folyamatok feltá-
rását az eleve deklarált negatív, elítélő álláspont.3 

                                                
1  A dolgozat szakmai lektorálását Dr. Krausz Tamás végezte. Munkáját 

ezúton is köszönjük! 
2 RANKE, 1906. 17. Ezúton szeretném megköszönni Halmos Károlynak és 

Krausz Tamásnak a dolgozathoz fűzött megjegyzéseit és észrevételeit. 
3 Bauer Yehuda holokauszttörténész megfogalmazásában: „ha az, ami a 

zsidókkal történt egyedi, akkor [a holokauszt – F. Á.] a történelmen 
kívül történt, és így misztikus eseménnyé válik, egy ellen-csodává, 
hogy úgy mondjam, egy vallási jelentéssel bíró eseménnyé, amelynek 
nincs köze az emberi cselekedetekhez.” KOVÁCS, 2004. 86. 

L 
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Tanulmányomban azt a kérdést vizsgálom, hogy vajon le-
hetséges-e a nemzetiszocializmust olyan szempontok alapján 
tanulmányozni, mint bármely más történelmi korszakot. A 
német történészvita azon közéleti, politikai, társadalmi vonat-
kozásai közismertek,4 amelyek alapvetően megkülönböztetik 
az akadémikus jellegű történettudományi vitáktól. Jelen dol-
gozatban nem reflektálok e történettudományon kívülálló kö-
rülményekre.5 Ezt az eljárást egyrészt a terjedelmi korlátok 
indokolják, másrészt torzító hatással lehet az elemzésre, végül 
az a körülmény, hogy ha a történetírás túlságosan az „identi-
táspolitikára” fókuszál, az leszűkítheti a szakmai diskurzus 
kereteit, sőt el is hagyhatja azokat. 

Maga a probléma nem új keletű. Az 1945 utáni német tör-
ténetírás folyamatosan küzd azzal a kihívással, hogy a nemze-
tiszocializmus tizenkét évét miképp illessze bele országának 
történelmébe. Ám amíg ezek a kísérletek a Sonderweg-
Betriebsunfall vitában elsősorban a folyamatosságra kérdez-
tek rá, az 1986-1987-es ún. Historikerstreit, azaz német tör-
ténészvita során a tematika új kihívásokkal szembesült, ame-
lyek elsősorban a korszak – fentebbi értelemben használt – 
„normalitására” vonatkoztak. 

Tanulmányomban két konzervatív szellemiségű kihívást 
vizsgálok. Először bemutatom, ahogyan Ernst Nolte a nemze-
tiszocialista időszak „semlegesítésére”, „historizálására” tö-
rekszik, azaz úgy vizsgálja e korszakot, hogy nem veszi figye-
lembe a morális és aktuálpolitikai szempontot, ezzel azonban 
valójában új erkölcsi és politikai perspektívát nyit. Másodjára 
Andreas Hillgruber kettős narratíváját helyezem nagyító alá. 
A megfelelő kontextus meghatározása érdekében kitérek egy, 
a vitával párhuzamosan zajló, de ugyanezt a témát taglaló le-

                                                
4 A vita körülményei többek meglátása szerint inkább aktuálpolitikai, 

mint történettudományi jellegű volt. Ezt jelezi az a két tendencia is, 
mely egyrészt arra vonatkozik, hogy nem csak a szűkebb szakma szólt 
hozzá a vitához. A vita diskurzusa nem szakfolyóiratokban folyt, hanem 
a nyugatnémet sajtó legfontosabb napilapjaiban. A történettudományi 
jelleget csökkentette a résztvevőknek a szakmai diskurzusból való kilé-
pése személyes jellegű megnyilvánulásokkal. A résztvevők több alka-
lommal manipulációkról, idézethamisításokról írtak, sőt egy alkalom-
mal Ernst Nolte cenzori tevékenységgel vádolta meg Jürgen 
Habermast. 

5 Erről lásd magyar nyelven például: ELEY, 1990.; FULBROOK, 2001. 150–
201.; KRAUSZ, 2000.; PÓCZA. 2004. 
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vélváltásra,6 amely Martin Broszat német és Saul Friedländer 
izraeli történész között zajlott.7 

A bipoláris rend felbomlása az 1980-as évek végén a hozzá-
juk kapcsolódó nagyideológiai rendszerek megingását hozta 
magával. Ez jelentősen meggyengítette a revizionista betöré-
sekkel szembeni historiográfiai ellenállást, ugyanis a poszt-
modern kihívás, amely „pluralizálta” magát a történettudo-
mányt, új narratíva lehetőségét kínálta fel a revizionisták 
számára, most már módszertanilag is „megalapozva”. Ám van 
itt egy termékeny mozzanat is. Ugyanis hosszú távon a törté-
nettudomány új és különböző értelmezési és módszertani újí-
tásokkal pozitív eredményre juthat. Így a „revizionista” kihí-
vásokra adott válaszok erősíthetik és kiszélesíthetik a szaktu-
dományos, valamint az elméleti, történetfilozófiai megoldások 
körét.8 Az 1980-as évek végén megbomlott historiográfiai 
konszenzus ily módon szilárdabb konszenzusra vezethetett. E 
vizsgálódás keretében a „narratív” történelemfilozófia két je-
lentősebb alakjának számító Hayden White és Frank R. 
Ankersmit gondolatait is felhasználtam a német történész vita 
értelmezéséhez. 

Nolte és a nemzetiszocialista múlt 

Nolte múltszemléletének és vizsgálódásának központi eleme a 
történeti korszakolás kérdésköre. A korszakolás mindig is a 
történelemtudomány kikerülhetetlen „technikai” problémája-
ként jelent meg, ahol a különböző periódusok megállapításá-
nál a történésznek nem elég formálisan meghatároznia a kor-
szakokat határoló fordulópontokat, hanem szükséges az egyes 
korszakok, periódusok tartalmi összefüggéseinek felmutatása 
is.9 

Ernst Nolte a nemzetiszocializmus világtörténeti elhelyezé-
sének alapvető vonalait a magyar nyelven is megjelent fő mű-
                                                
6 BROSZAT–FRIEDLÄNDER, 1988. 
7 Meg kell jegyeznem, hogy a német történészvita tematikájának irodal-

ma széleskörű és szerteágazó. A vita során egy statisztika szerint csak 
1988-ban mintegy 1200-an szóltak hozzá. Idézi: ROMSICS, 2005a. 53. 
Részletes bibliográfia a Historikerstreitről: DONAT–KOCH–
ROHKRÄMER, 1993. 150–214. 

8 DEÁK, 1994.; HABERMAS 2006.; HARTOG–REVEL, 2005. 7–8.; KOCKA 
2008. 

9 TAKÁCS, 2010. 29–32. 
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vében, A fasizmus korszakában találhatjuk meg. A fasizmus 
korszakának az eredeti német címe − Der Faschismus in 
seiner Epoche, tükörfordítás szerint „A fasizmus a maga kor-
szakában” – sokkal többet árul el a noltei múltszemléletről, 
mint amennyire a történészszakma figyelme legtöbbször rá-
irányul,10 mivel mind a „korszak” (Epoche) fogalma, mind a 
„magára” (seiner) vonatkozó megjegyzése meghatározó. 
Ugyanis Nolte számára a központi kérdésfeltevés a következő: 
„A fasizmusra rákérdezni, mégpedig a maga korszakában”.11 

A korszak fogalma Nolténél – hasonlóan több történetfilo-
zófiai írásához − a legkisebb világtörténelmi egységet jelöli, 
amelyet a „korszakalkotó” eseményeken túl „az élet mélységé-
ig” meglévő jellegzetességek jellemeznek.12 Heidegger hatásá-
ra13 a fenomenológia módszerét alkalmazó történész számára 
az egyik legfőbb feladat ebben a „mélységben” a meglévő jel-
legzetesség megragadása és a „felszínes” jellemzőktől való 
elválasztása. Ezeket a „mélységben” meglévő jellegzetessége-
ket a korszakkarakter hordozza, ami a két világháború eseté-
ben a fasizmus.14 

Nolte a fasizmust mint korszakkaraktert nem kvantitatív 
jellemzők alapján választja ki, hanem szubjektív tényezők be-
folyásolják. A fasizmus korszakkarakter jellegében a meghatá-
rozó elem az, hogy egyedül a fasizmus az a fejlemény, amely 
az első világháborúval áll szoros összefüggésben több szem-
pontból is. A nemzetközi kapcsolatok kapcsán fontos változást 
hozott 1917, ugyanis két nagyhatalom lépett a világpolitika 
színpadára, viszont legalább ugyanilyen fontos körülmény, 
hogy húszéves visszahúzódásuk révén ismét Európa vált a 
világ közepévé. A szociális forradalom 1789-től meglévő tér-
nyerése kapcsán fontos lépcsőfokot lépett át 1914 előtt, ami-
kor „az arisztokratikus meggyőződések és a plebejus valóság 
addig teljesen ismeretlen összeolvadása történt meg”,15 
amely révén az emancipálódott osztályok tovább növelték a 
                                                
10 Tipikus jelenségének tekinthető a mű 1965-ben megjelent angol fordítá-

sának névadása, aminek angol címéből – Three faces of fascism (A fa-
sizmus három arca) – teljes mértékben hiányzik a periodizációs jelleg. 

11 NOLTE, 2003. 22–23. 
12 NOLTE, 2003. 22–23. 
13 KRONENBERG, 1999. 85–104.; LENDVAI, 2011a.; ROMSICS, 2005a.  

53–54.; UNGVÁRY 2003. 
14 NOLTE, 1963. 23–24.; NOLTE, 2003. 22–23. 
15 NOLTE, 2003. 25. 
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reakció erejét. Meghatározó korszakkarakter jellegében az is, 
hogy „ellenfeleire az elképzelhető legerősebb hatást gyakorol-
ta”.16 Megjegyzendő, hogy a holokausztot is a fasizmus alá 
rendeli – „A fasizmus mint fasizmus követte el a rémtette-
ket”17 – ezzel elvitatva a holokauszt abbéli egyediségét, amely-
lyel Friedländer azt felruházza.18 

Azon ellenérveket, miszerint a fasizmus nem volt jelen sem 
a Föld egészén, de Európa egészén sem jutott hatalomra, 
Nolte azzal hárítja el, hogy a történésznek nem a teljes érvé-
nyűséget kell bizonyítania, hanem hogy az adott kort mely 
fenomén jellemzi leginkább. Ahogy az ellenreformáció, amely 
ugyan nem terjedt ki a glóbusz egészére, de a vallás fenomén-
ja alapján korszakában a fejlődés középpontjában állt, és ko-
rának legújszerűbb, legjellegzetesebb jelensége volt, ugyanígy 
betölti ezt a szerepet a fasizmus a két világháború között, hi-
szen a fejlődés középpontjába került politikai küzdelmek leg-
újszerűbb és legjellegzetesebb jelenségeként.19 

Ez viszont magával vonja azt a követelményt is, miszerint e 
jelenségek hatóköre korlátozott. Ugyanis „…a fasizmus csak 
»saját korszakában« mutatható be, úgy a korlátozás egyben 
azt az előfeltevést is tartalmazza, hogy a fasizmus csak egy 
korszakot határozott meg jellegzetes módon, mára pedig, ha 
nem is az összes megjelenési formájában, de mint világtör-
ténelmi jelenség halott.”20  

Ennek vizsgálata viszont csak abban az esetben lehetséges 
– Hegelre utalva – „amikor az élet küzdelmei már elcsende-
sedtek”,21 azaz a múltnak egy olyan megragadása a célja, 
amely nem nyúlik a jelenbe. Tehát csak az aktualitással nem 
bíró tény esetében lehetséges megtenni a vizsgálatokat. De 
ilyen típusú ténycsoport-e a fasizmus jelenségegyüttese? 
Nolte lezárhatónak tekinti azt a kort, amelynek a fasizmus 
volt a „korszakkaraktere”, mert szerinte csak ez ad lehetőséget 
a feldolgozására.22 Tehát az igazi kihívás Nolte számára a múlt 
és jelen szétválasztása, amelyet úgy igazol, hogy a rankei tör-

                                                
16 NOLTE, 2003. 35. 
17 NOLTE, 2003. 29. 
18 Friedländer erre vonatkozó nézeteire később térek ki. 
19 NOLTE, 2003. 27. 
20 NOLTE, 2003. 22. 
21 NOLTE, 2003. 22–23. 
22 TAKÁCS, 2010. 33.; PÓCZIK, 1995. 183. 
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ténettudományi hagyományra utal: az objektivitás ethosza a 
korszakok önállóságához és egyenrangúságához kötődik. 

Nolte a fentebb említett törekvését Történelmi legenda és 
revizionizmus között? A Harmadik Birodalom 1980-as év 
látószögéből (Zwischen Geschichtslegende und 
Revisionismus? Das Dritte Reich im Blickwinkel des Jahres 
1980) tanulmányában hirdette meg programszerűen.23 A tör-
ténész ebben az esszéjében arra mutat rá, hogy a Harmadik 
Birodalommal, illetve a francia Második Császársággal kap-
csolatos történeti felfogásunk mennyiben más. Azokat a té-
nyezőket keresi, hogy Napóleon utólagos értékelése miképp 
változott birodalmának bukása után, és ettől miért tér el 
nagymértékben Hitler megítélése. Véleménye szerint – ha-
sonlóan Martin Broszathoz –, a Harmadik Birodalom történe-
tét „legendák anyagából szabták”,24 és ez a tény nem engedi a 
tudomány érvényesülését, amely érvényesülés a folyamatos 
revizionizmus révén hathat. Nietzsche A nem morálisan fel-
fogott igazságról és hazugságról című tanulmányát 
parafrazálva írja: „Ha 1980-ban egy távoli csillag lakosai a 
Földre jönnének, hogy megismerjék az emberiség és különö-
sen a Harmadik Birodalom történetét, mindenekelőtt azt a 
következtetést kéne levonniuk, hogy a Harmadik Birodalom 
még mindig életben van, 35 évvel bukását követően.”25 

1980-as esszéjéhez képest Az elmúlni nem akaró múlt26 
című esszéje tartalmilag annyiban jelentett újat, hogy a törté-
nészt egy olyan pozícióval vértezte fel, amelynek feladata a 
múlt és jelen elválasztása, ami jelen esetben a holokauszt tör-
ténelmiesítését jelenti. 

A múlt és jelen különválasztására Nolte kettős módszertant 
alkalmaz. Egyrészt párhuzamok felvonultatásával kérdőjelezi 
meg a fasizmus – és azon belül nemzetiszocializmus – kor-

                                                
23 NOLTE, 1987. 
24 „Kétségtelen, hogy a Harmadik Birodalmat legendák anyagából szab-

ták. Mindez még nagyobb kihívással szembesíti azt a társadalmat, 
amelynek természete összeegyeztethetetlen a legendákkal és történeti 
mítoszokkal, mert a társadalom engedi a tudomány érvényesülését, 
vagyis a folyamatos revizionizmust.” Idézi: BRAUN, 1995. 266. 

25 NOLTE, 1987. 13. 
26 NOLTE, 1990. 
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szakának egyediségét.27 Másrészt azt vizsgálja, hogy a fasiz-
mus „el nem múlása” mögött milyen érdekek lelhetőek fel. Ez 
a módszertan több problémát is felvet. Egyrészt a fentebbi 
módszer szellemében tett kijelentések felvehetnek olyan je-
lentéstartalmat, amely a nemzetiszocializmus bűneinek sú-
lyosságát kívánja degradálni, illetve rokonságot mutathat a 
szélsőjobboldal revíziót hirdető kijelentéseivel.28 Másrészt 
ugyan a német történészprofesszor célja ezzel, hogy a fasiz-
mus fogalmának és korszakának mintegy depolitizálásával a 
történettudomány szakmaiságának nyújtson teret, kétséges 
azonban, hogy nem lépi-e át ő maga ezzel a történettudomány 
határait. Ugyanis amennyire identitáspolitikai jelentősége van 
egy egzisztenciálisan releváns eseménynek – ami a 
holokauszttal kapcsolatban 1986-1987-ben fennállt minden-
képpen –, ugyanígy politikai tett, ha egy egzisztenciálisan re-
leváns esemény relevanciáját elvitatjuk.29 Másrészt kérdéses, 
hogy mennyiben feladata, illetve mennyiben rendelkezik azzal 
az eszköztárral a történész, hogy meghúzza a jelen és múlt 
közötti határt.30 

Kitérő: Broszat és a nemzetiszocialista múlt 
„normalitásának” kérdése31 

Martin Broszat 1985-ben írta a nemzetiszocializmus 
historizálására felhívó tanulmányt.32 Ez az 1970-es években 
megjelenő Alltagsgeschichteből, azaz mindennapok vagy hét-
köznapok történelméből táplálkozott, amely elsősorban a 
szubjektív tapasztalatokat elemzi,33 és különösen sok vitát 
                                                
27 Például: „Az Egyesült Államok Vietnámban folytatott gyakorlata lé-

nyegében nem kevesebb, mint Auschwitz kegyetlenebb verziója.” 
Nolte Deutschland und der Kalten Krieg művét idézi: GUTMAN, 1988. 

28 A magunk részéről túlzásnak tartjuk Szabó Miklós pronáci jelzőjét 
Noltéra (SZABÓ, 2000.), bár az interpretáció félreérthetősége fennáll, 
amely lehetőséget ad szélsőjobboldali következtetések levonására. 

29 Vö. Furet-nak a francia forradalom végéről tett kijelentését: FURET, 
1994. 

30 TAKÁCS, 2010. 34.; KERSHAW, 1991. 
31 A normalizálás szó (Normalisierung) kapcsán megjegyzendő, hogy 

Broszat a Normalisierung fogalmat, történeti módszerként, s nem ér-
tékítélet értelemben („Normalisierung der Methode, nicht der 
Bewertung”) használja. 

32 BROSZAT, 1985. 
33 PÓCZA, 2004. 165 
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generált a Harmadik Birodalom társadalmának vizsgálata-
kor.34 Martin Broszat az általa vezetett Bayern Project kereté-
ben – amelynek tapasztalatai alapján született Kershaw Hitler 
mítosz című könyve is – Bayern in der NS-Zeit címmel hatkö-
tetes műben térképezte fel a nemzetiszocializmus történetét.35 

E munkára építve artikulálta gondolatait 1985-ben. Martin 
Broszat a német társadalom történetét vizsgálva a nemzeti-
szocializmus időszakában arra a következtésre jutott, hogy a 
Harmadik Birodalom tizenkét évét több tekintetben nem le-
het elszigetelni a német történelem többi részétől. Amint 
megfogalmazta: 

„Nem mondhatjuk, hogy minden, ami a náci korszakban 
történt és történelmi jelentőséggel bírt, csakis a diktatórikus 
és inhumánus rezsim uralmi céljait szolgálta volna. Az a 
részben a történettudományban is jelenlevő tendencia, hogy 
minden olyan jogi, gazdasági vagy társadalmi változást, 
ami erre az időszakra esik a náci rendszert stabilizáló funk-
ciója alapján ítéljünk meg, történelmietlen, és hermetikusan 
elzárja a 12 náci évet a német történelem azt megelőző, illet-
ve követő korszakaitól.”36 

A valódi választóvonalat viszont a holokauszt kérdése jelen-
ti, ugyanis Broszat szerint a nácizmus olyan szemléletének 
abszolutizálása, amelyet annak végkifejlete, azaz a holokauszt 
felől jelöljük, a népirtás előtörténetének vizsgálatát nehezíti, 
mivel Broszat szerint a nemzetiszocialista rendszer működése 
szempontjából a zsidókérdés nem volt központi kérdés. A „jó” 
és „rossz” leegyszerűsítően fekete-fehér színekben való bemu-
tatása37 helyett a „tisztánlátáshoz” (Gesamtdarstellung)38 a 
német történész szükségesnek tartja a szürke számtalan ár-
nyalatát is.39 E nélkül a „plasztikus, pszichológiailag meggyő-
ző történeti alakokat formáló elbeszélés helyett” egy sztereo-
típiákkal operáló morális-didaktikus absztrakt kép jön létre a 

                                                
34 Lásd ezekről: NOLAN, 2005. 352–361.; A Harmadik Birodalom moder-

nizációjáról zajló viták összefoglalása: SZÉKELY, 1997. 60–65. 
35 BRAUN, 1995. 245–246. 
36 Idézi Broszatot: PÓCZA, 2004. 164. 
37 „Genetikusan kitárulkozó többoldalú történelem helyett egy vissza-

menőlegesen szemlélt fekete-fehér konstrukció.” BROSZAT–
FRIEDLÄNDER, 1988. 98. 

38 BROSZAT–FRIEDLÄNDER, 1988. 105–107. 
39 FRIEDLÄNDER, 2013. IX–X. 
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nemzetiszocializmusról.40 Ennek feloldására a német törté-
nész szerint „a múlt eredményeivel, érzéseivel, gondjaival és 
tévedéseivel kapcsolatos megértő, szubjektív belátás és em-
patikus feloldás (Nachvollzug)” szükségeltetik. 41 

Különösen problematikus – főleg Friedländer álláspontjá-
ból tekintve −, hogy milyen mértékben engedhető be a törté-
nész narratívájába a zsidó túlélők és leszármazottainak múlt-
felfogása. Leegyszerűsíthetőnek tarthatunk egy olyan leírást 
erről a kérdésről, amely úgy interpretálja ezt a kérdést, mint 
az áldozatok és a tettesek leszármazottainak egymás közti vi-
tája,42 mivel a „tettesek” leszármazottai közül is legtöbben 
hasonlóan interpretálnak.43 Itt inkább a történész idegenke-
dése érhető tetten a szubjektív, azaz nem hivatali szerv által 
kibocsátott forrásokkal szemben. Így Broszat, bár hangsúlyoz-
za, hogy tiszteletreméltó a zsidó túlélők és leszármazottainak 
múltfelfogása, tapasztalataiknak szubjektív lerakata mégis-
csak egyfajta „mitikus emlékezet” része, amely „a józan német 
történetírás útját nehezítő akadály”.44 

Ezentúl a népirtásból abszolút kiindulópontot kereső, poli-
tikai és ideológiai indíttatású történetírásnak nem sikerült az 
eseményekhez férkőznie, mivel a „wie es eigentlich gewesen” 
elvét feladva a történész szövege kilép a tudományos kontex-
tusból és morális leckévé degradálódik. Ez a beállítódás külö-
nösen abból a szempontból káros, hogy ha a történész törté-
neti ítéletének megalkotásakor mércéjévé Auschwitzot mint 
„történeti szélsőséges eseményt” teszi, akkor Broszat szerint 
„a történész a történeti »valóság« bemutatása helyett ret-
rospektív morális ítéletet gyakorol”.45  Csakhogy ugyanez a 
probléma felvethető az Alltagsgeschichtével kapcsolatban is. 
Amennyiben az Alltagsgeschichte a „normalitás” helyeit kere-
si a nemzetiszocialista Németország történetében, úgy 
kontextualizálja és magyarázza a „normalitás” fogalmát. Hi-
szen a normalitás csupán a „nem normálishoz” képest értel-
                                                
40 BRAUN, 1995. 249. 
41 BROSZAT–FRIEDLÄNDER, 1988. 89. 
42 PÓCZA, 2011. 51-63. 
43 Nem feledve, hogy a német múltfeldolgozásban a nemzetiszocializmus 

tizenkét éve elsősorban – Meinecke 1946-os könyve után – német, és 
nem zsidó katasztrófa jelent meg, bár ez a kérdés túlmutat a tanulmá-
nyon. Erről: DAWIDOWICZ, 1981. 43–67.; MICHMAN, 2008. 312. 

44 FRIEDLÄNDER, 2013. X. 
45 BRAUN, 1995. 252.; BROSZAT–FRIEDLÄNDER, 1988. 110. 
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mezhető, ezáltal egy ugyanolyan morális szűrőt vetít a törté-
neti „valóságra”, mint az Auschwitz képét abszolutizáló meg-
közelítés, ha ezek a morális szempontok az elbeszélés során 
csupán csak indirekt módon érvényesülnek. 

Hillgruber és a kétfajta bukás narratívája 

Andreas Hillgruber Kétfajta bukás (Zweierlei Untergang) 
című könyvének széles körű kritikája nem a szerző által emlí-
tett és a történettudomány eszközeivel bizonyított „történeti 
tényekre” vonatkozik, hanem elsősorban az interpretáció 
formai és tartalmi jegyeire, amelyek az elbeszélés politikai és 
morális mezőire is reflektálnak.46 

Hillgruber legfőbb vitát kavaró lépése az volt, hogy a máso-
dik világháború történetét két, egymást kiegészítő, de mégis 
külön meglévő történetté választja szét, ugyanis a mű két ta-
nulmányt tartalmaz, ahol az első a Német Birodalom 1944-45-
ben történő összeomlásával, míg a második a holokauszt tör-
ténetével foglalkozik. A két esszé összekapcsolásán túl első-
sorban az eltérő nyelvi eszközök használatát rótták fel 
Hillgruber számára kritikusai. 

Mielőtt közelebbről szemügyre vennénk a „németség ka-
tasztrófája” során használt eszközöket, meg kell jegyezni, 
hogy a két történetet hogyan kívánja egy keretbe foglalni a 
szerző, egyfajta konszenzust teremtve a két, azonos helyen, a 
saját maguk katasztrófáját elszenvedő nép tragédiatörténete 
között. Elbeszélésében viszonylagossá válnak a határok a hó-
hérok és az áldozatok között, mert Hillgruber mindkét eset-
ben az áldozatokkal foglalkozik, ám nem tisztázza következe-
tesen az okokban rejtőző különbségeket, amelyek az áldozato-
kat áldozatokká tették.47 Hillgruber a Sonderweg-elmélet egy 
sajátos, földrajzi alapú változatát – amelynek az 1980-as 
években leginkább Michael Stürmer volt a szorgalmazója – 
használta fel, ami az európai „közép” megszűnésének 
narratívájában akarja egyesíteni a két eseménysort.48 Az eu-
rópai „középre” való utalás a szövegben kettős rejtett jelentés-
tartalommal bírt. Egyrészt rendelkezett egy olyan rejtett jelen-

                                                
46 BRAUN, 1995. 259.; BROSZAT–FRIEDLÄNDER, 1988. 100. 
47 „Mindkét katasztrófa összetartozik, de mégis más történet.” 

HILLGRUBER, 1986. 9. 
48 BRAUN, 1995. 256. 
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téssel, amely utalt arra a konzervatív, wilhelmiánus történet-
tudományi hagyomány Mitteleuropa fogalmára, amely biro-
dalmi törekvéseket támasztott alá, legitimált. Másrészt az 
1980-as évek identitáspolitikai viták révén aktuálpolitikai je-
lentésmezővel is bírt. Ilyen jellegű rejtett jelentés expliciten is 
megjelenik, amikor a nyugati hatalmak politikáját illeti kriti-
kával Európa felosztása miatt.49 

A zsidóság pusztulását tárgyilagos narrációval adta elő, 
amelynél a klasszikus bürokrata nyelvezetet használta – ha-
sonlóan korábbi könyveihez,50 és egyfajta felfoghatatlan rej-
télyként interpretálja, amelyben közrejátszott a konzervatív 
történész intencionalista álláspontja, tehát a nemzetiszocialis-
ta rendszer működését elsősorban Hitler és a német vezetés 
szándékai alakították. Ezzel szemben a tragédia 
narratívájának eszköztárával meséli el a kelet-poroszországi 
németség sorsát 1944–45 során. Ugyancsak a keleti németség 
elűzéséről szóló esszéjében túllép a leírás keretein akkor, ami-
kor a történész számára az alábbi feladatkijelölést adja: 

A történésznek  „azonosulnia kell a keleti területek német 
lakosságának valós sorsával, a keleten harcoló német szá-
razföldi csapatok és a német tengerészet kétségbeesett és 
áldozatteli erőfeszítésével, amelyek arra irányultak, hogy a 
keleti német térség lakosságát megóvják a Vörös Hadsereg 
bosszúorgiáitól, a tömeges erőszaktól, az önkényes gyilkos-
ságoktól és a válogatás nélküli deportálástól, és a legvégső 
fázisban lehetővé tegyék a keleti németek szárazföldi illetve 
tengeri menekülését Nyugatra.”51 

A fentebbi szöveg meghaladja a broszati „megértő, szubjek-
tív belátás és empatikus feloldás” szempontrendszerét. A szö-
veg feladatkijelölése azért is érdekes, mert az európai zsidóság 
elpusztításával kapcsolatban egy ellentétes jelű feladatkijelö-

                                                
49 HILLGRUBER, 1986. 44–45. 
50 LUKÁCS, 1998. 26. 
51 HILLGRUBER, 1986. 24–25. 
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lést találhatunk.52 Ennek során a szerző kilép a semleges leíró 
pozícióból, és nyelvi eszközökkel degradálja a szovjet megszál-
lás jelenségeit, Hayden White szerint egyenesen „az esemé-
nyek elemzését alárendeljük az esztétizációjuknak”.53 Külö-
nösen súlyosbítja ezt a szöveget, hogy a leírás során használt 
nyelvi kifejezések egy olyan rejtett jelentéstartalmat is felvet-
hetnek, amely a náci propaganda nyelvi eszköztárára utal.54 

A másik probléma, hogy mennyire azonosulhat egy törté-
nész az általa leírt történet cselekvőjével. Habermas jegyzi 
meg ennek kapcsán, hogy a hillgruberi narratíva elfogadható 
volna egy világháborús veterántól, de egy szaktörténésztől 
nem.55 Ugyan a gadameri horizont-összeolvadás megengedi, 
hogy a jelenbéli nézőpont megegyezzen egy szereplő korabeli 
álláspontjával, és ezzel úgymond hatástalanítja Habermas 
kritikáját.56 Viszont ez automatikusan egy jelenbéli morális 
állásfoglalást is von maga után.57 Már a bitburgi incidens58 
megmutatta, hogy mennyire problematikus a német haderő 
tagjaival való közösségvállalás, bármennyire is megjelent a 

                                                
52 „Ezek olyan dimenziók, amelyek az antropológia, a szociálpszicholó-

gia és az individuál pszichológia területe felé mutatnak. Fölvetik azt a 
kérdést, vajon nem ismétlődhet-e meg mindez, más ideológiai előjellel, 
ténylegesen vagy vélt módon ismét csak szélsőséges szituációkban és 
konstellációkban. Ez már túlmegy a történésznek azon a feladatain, 
hogy az áldozatok millióinak emlékét ébren tartsa. Mert mindez a je-
len és a jövő egyik centrális problémáját érinti, amely a történész fel-
adatkörén túl van. Itt olyan fundamentális kihívásról van szó, amely 
mindannyiunkhoz szól.” HILLGRUBER, 1986. 98–99. 

53 WHITE, 1997a. 260. 
54 Például az „Aktion” kifejezés idézőjel nélküli gyakori használata, ami a 

náci hivatali nyelvezetben alapvetően kivégzőosztag kiküldésének, na-
gyobb tömeggyilkosságok megszervezésének volt a szinonimája. Más, 
az SS zsargonba tartozó kifejezések ugyan szinte kivétel nélkül idéző-
jelben találhatóak a szövegben, és pont a náci hivatali nyelvezet érzé-
keltetésére szolgálnak, de azáltal, hogy kerüli a szövegben a morális 
megjelöléseket, a holokauszt tényeinek leplezésére szánt német kifeje-
zések még inkább kidomborodnak a szövegből. 

55 LENDVAI, 2011a. 468. 
56 HABERMAS, 1987a. 95–97. 
57 BRAUN, 1995. 259.; MAIER, 1988. 42. 
58 Ronald Reagan németországi látogatása során Helmut Kohllal együtt 

megemlékezett a bitburgi temetőben a második világháború amerikai 
és német áldozataira. Politikai támadások amiatt érték ezt az eseményt, 
mert kiderült, hogy a Waffen SS tagjai is nyugodtak a temetőben. Rész-
letesebben, illetve a legfőbb reakciókat lásd: HARTMAN, 1986. 
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Kohl kormányzat esetében a Veteranstrategie lehetősége. A 
Német Szövetségi Köztársaság közvéleménye alapvetően a 
civil áldozatokkal való azonosulást tekintette legfőbb szem-
pontnak, és nem a német hadsereg katonáival való szolidari-
tást. Ugyanakkor a hillgruberi elbeszélésben a kettő nem vá-
lasztható külön, hiszen a Wehrmacht tagjai a civilek menekü-
lését59 segítették elő, illetve a hadsereg tagjait nagy részben 
sorozás útján kényszerítették a harcra. Különösen problema-
tikus, hogy bár Hillgruber ír arról, hogy a Wehrmacht és az SS 
katonák kitartása hozzájárult a koncentrációs táborok rabjai-
nak megsemmisítéséhez,60 azonban ambivalens módon fenn-
tartja a „tragikus” jelzőt, hogy megmaradjon a Wehrmacht 
katonák morális méltósága.61   

Viszont a német identitáspolitika már csak amiatt sem fo-
gadhatta el a Hillgruber által használt klasszikus német naci-
onalista leírás narratíváját, mert a német történész által leírt 
kauzális összefüggések alapján felállítandó interpretáció szá-
mos tényezőt kizár, mint például a harcok folytatása következ-
tében elhunyt másfél-kétmillió civil áldozatot, a nemzetiszoci-
alista rendszer továbbműködésének – zsidó és nem zsidó – 
áldozatait,62 illetve a szövetséges csapatok veszteségeit és a 
szovjet hadifoglyokat.63 A történtek német nemzeti alapon 
való interpretációja már csak amiatt is jelentős ellenállásba 
ütközhet, mert az interpretációnak mindenképpen túl kell 
lépnie a német nézőponton, hiszen a hitleri Németország bű-
nei egész Európára kihatással voltak. Amint azt Omer Bartov 
kiemeli – nem szabad elfelejteni, hogy egy német győzelem 
esetén ugyan Poroszország megmenekült volna, viszont a 
Szovjetunió területén élőkre sokkal nagyobb, sőt „egészen el-
képzelhetetlen tragédia” várt volna.64 

                                                
59 Érdekes és sokatmondó a viszonyulása a szerzőnek az 1944-es összees-

küvéshez. Stauffenberget, illetve az összeesküvőket – utalva a kanti eti-
ka Gesinnungsethik (érzületetika) és Verantwortungsethik (felelősség-
etika) fogalmára – Gesinnungsethiker (megrögzött vagy szentimentális 
moralista) megnevezéssel illeti, míg a keleten kitartókat 
Verantwortungsethiker-nek (felelősséget érző moralista) nevezi. 
HILLGRUBER, 1986. 21. 

60 HILLGRUBER, 1986. 80. 
61 WHITE 1997a. 260. 
62 WHITE 1997a. 260. 
63 Utóbbi kérdésről lásd: SZTRATIEVSZKIJ, 2011. 
64 BARTOV, 1996. 88. 
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Végül fontos ismételten megjegyezni, hogy ez a kísérlet 
túllép Broszaton, hiszen ez utóbbi jogi, társadalmi és 
gazdasági folyamatokban gondolkodott, míg Hillgruber a 
német katonai erő egy részét a „normalitás” kereti közé 
helyezi a német nemzeti szocializmus történetével együtt, és 
ezzel még kevésbé teszi igazolhatóvá a „normalitás” meglétét a 
nemzetiszocialista Németországban. 

Friedländer kritikája 

Habár Friedländer tisztában van a rankei követelményekkel,65 
ezeket két okból elérhetetlennek tartja a nemzetiszocializmus 
vizsgálata során. 

Egyrészt a nemzetiszocialista Németország alapvető ese-
ménye, az Endlösung, nem relativizálható, és kizár értelmezé-
seket, ami határt szab a reprezentációnak. A holokauszt kizár 
lehetséges nézőpontokat – például Hitlerét –, ezért az érték-
mentes tudományos témakezelés ideálja nem követhető a mo-
rális kötöttségek miatt.66 

Másrészt – reagálva Hillgruberre és Broszatra – 
Friedländer elválaszthatatlannak tartja a kriminalitást és a 
normalitást ebben az időszakban. Véleménye szerint lehetet-
len az elbeszélést egységes keretbe helyezni, mivel ez a keret 
feltételez egy alapvető morális állapotot, és ezáltal a 
normalitást csak a normalitás keretein belül lehet bemutatni. 
Minden elválasztásra való kísérlet a holokauszt relativizálását 
hozhatja magával. 

E probléma meglétére érdemes idézni egy, a Spiegel által 
Ernst Noltéval készített interjú során elhangzott megjegyzést. 
Ebben a holokauszt egyediségét – más egyediségről szóló el-
méletekkel szemben – abban látta, hogy egy olyan népirtással 
sem találkozhatunk, ahol az elkövetőknek nem volt célja az 
áldozatok szenvedése. Ennek eszköze pedig a gázkamra. (A 
valóságban, persze tudjuk, a nácikat nem a szenvedés csök-
kentése vezette, hanem a minél teljesebb népirtás racionali-

                                                
65 „Ezt a kort és ezeket az eseményeket tehát eleve úgy kell kezelnünk, 

ahogy az összes többit – megvizsgálva minden lehetséges nézőpontot, 
fölvetve a lehetséges hipotéziseket és összefüggéseket. De mint tudjuk, 
nem ez a helyzet, és általában, implicite nem is lehet ez a helyzet.” 
FRIEDLÄNDER, 1991. 9–10. 

66 FRIEDLÄNDER, 1991. 10. 



A NEMZETISZOCIALISTA MÚLT HISTORIZÁLÁSNAK KÉRDÉSE... 

 119 

zált végig vitele.) Ekkor jön elő egy sajátos érv: egy gázkamrá-
ban egy ember haláltusája mintegy 40 másodpercig tart, ami 
jóval rövidebb – ezáltal „humánusabb”67 –, mint egy olyan 
ember halála, akinek halálig tartó fizikai leromlása az éhezés, 
a rossz higiéniai körülmények, a rossz bánásmód, illetve az 
embertelen munka miatt hetekig, illetve hónapokig elhúzó-
dik.68 Természetesen azt a tényt, miszerint mennyiben tekint-
hető ez az egyediség fokmérőjének, a történeti tények szintjén 
lehet vitatni, hiszen az európai zsidóság jelentős része – főleg 
a Timothy Snyder által csak „véres övezetnek” nevezett kelet-
európai térségben – nem gáz által pusztult el,69 illetve a vizs-
gálatokat amerikai, és nem német gázkamrákban végezték, 
amelyek más módon működtek.70 Viszont az kvantitatív tör-
ténelmi ténynek tekinthető, miszerint rövidebb egy gázkam-
rában elhunyt fogoly haláltusája, mint egy halálra kínzott em-
beré. Csakhogy ennek az állításnak a kimondása és humánus-
ként jellemzése túlmutat azokon a morális interpretációs ke-
reteken, amelyet a társadalom megengedhetőnek tart egy le-
írással kapcsolatban. A „The Limits of Representation” prob-
lémája71 behatárolja a holokausztkutatás területét Friedländer 
szerint, mivel egy népirtás esetében nem tartható fenn egy 
semleges nézőpont. 

Friedländer ennek megoldására egy olyan kettős perspektí-
va által létrehozott interpretációra törekszik, az áldozatok ta-
pasztalataira és a reakcióira érzékeny tudományos tendenciát 
alighanem az eddigi legmagasabb színvonalon realizálta a tu-
dományosság megtartása mellett. Objektív forrásértékkel 
rendelkező történelmi dokumentumok és a személyes 
testimóniumok együttes olvasásán alapuló történetfelfogása 
sokkal közelebb visz a történtek megértéséhez, és „éles fó-
kuszba hozzák az eseményeket, amelyek elhomályosodtak az 

                                                
67 Fontos megjegyezni, hogy e „humanizmust” az elkövetők saját maguk-

kal szemben tették. A holokauszt szakirodalma is megjegyzi ezt okként 
a gázkamrák alkalmazásánál, illetve a „hideg erőszak” alkalmazásának 
is terjedelmes szakirodalma van. 

68 NOLTE, 1994. 
69 KARSAI, 2003.; A táborokban meggyilkoltak számáról való vita össze-

foglalását adja: KARSAI, 2001. 115–117.; MICHMAN, 2008. 15–52. 
70 KARSAI, 2003. 
71 FRIEDLÄNDER, 1993. 
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elvont struktúrákat és a ridegségig közömbös dinamikát elő-
térbe helyező történetírásban”.72 

Friedländer egyedítése pedig szinte kiszakítja a holokauszt 
eseményeit az „egzisztenciálisan releváns” történelmi esemé-
nyek – mint a francia forradalom, a bolsevik forradalom, az 
iparosítás, a modernitás, a fasizmus stb. – sorából, viszont ez 
a „kiszakítás” nem jelenti azt, hogy ezen események megítélé-
se lehetséges volna számunkra azon megszorítások nélkül, 
amelyeket az egzisztenciálisan releváns események megköve-
telnek. Miközben az izraeli történész kutatásának középpont-
jába az „antiszemitizmus prizmáját helyezi” – ami megjelenik 
abban a tényben is, hogy egyik első jelentős műve pont a náci 
antiszemitizmus pszichoanalízisét adta –, a holokauszt többi 
tényezőjét alulértékeli. Friedländer azon állítása, miszerint „a 
dolog [holokauszt – F. Á.] nem árul el nekünk semmit a mo-
dern ipari államról, mint olyanról”,73 erősen vitatható akár a 
szociológus Zygmunt Bauman, akár a szociális rendszer és 
holokauszt összefüggéseit kutató két német történész, Götz 
Aly és Christian Gerlach kutatásai alapján.74 

Friedländer egyediség-értelmezése azért is támadható, 
mert a pszichológiai tényezőt abszolutizálja, kimetszi azt a 
történelmi összefüggések, a gazdasági, a társadalmi-eszmei 
stb. meghatározottságok bonyolult láncolatából. Jogosnak 
találhatjuk Bauer Yehuda, holokauszttörténésznek azt a meg-
jegyzését, amely a holokauszt eseményeit inkább tekinthetjük 
„precedensnek”, mint egyedi eseménynek. Ugyanis a prece-
densnélküli (unprecedentedness) holokauszt akképp válik 
precedenssé, hogy a modernitás feltételei mellett nem talá-
lunk arra megbízható érveket, hogy ne ismétlődhetne meg egy 
hasonló eseménysor.75 Így több oldalról is megkérdőjelezhető 
Friedländernek azon állítása, miszerint a holokauszt „nincs 
segítségünkre a mai világ vagy az emberiség jövőbeli viszo-

                                                
72 FRIEDLÄNDER, 2013. X-XI.; Ez időszerű probléma a magyar holokauszt 

historiográfiája esetében is, elég utalni a Kommentár folyóiratban 
2008-ban Gyáni Gábor által kezdeményezett vitára. 

73 FRIEDLÄNDER, 1991. 11. 
74  Ernst Nolte holokauszt narrációjában párhuzamként szerepel a 

GULAG és az örmény népirtás mellett az Egyesült Államok vietnámi, 
valamint a Szovjetunió afganisztáni háborúja is, így 
holokausztértelmezése túláltalánosított és relativizáló jelleget hordoz. 

75 BAUER, É. n.; KARSAI, 2001. 
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nyainak megértésében”.76 Hiszen a holokauszt középponti 
kérdésként való elemzése éppen a jövőről szól, arról, hogy egy 
újabb holokauszt elkerülhetővé váljon.77 

Összegzés 

Összegzésképpen két dolgot emelek ki. A Historikerstreitet 
több történész, mint például Richard J. Evans, Immanuel 
Geiss78 vagy John Lukács79 a történettudomány szempontjá-
ból érdektelennek tekintette, mivel véleményük szerint „nem 
tárt fel új tényeket, nem mutatott fel új tudományos eredmé-
nyeket, nem járult hozzá a történeti megértéshez, s nem ve-
zetett be olyan kérdéseket, melyek a további munkát segíthe-
tik.”80 

Véleményem szerint azonban azok a problémák, amelyek-
ről a fentebbiekben szóltunk, szükségessé teszik, hogy törté-
nettudományi szempontból is relevánsnak tartsuk ezt az esz-
mecserét. Ugyanis a fentebb említett kritika alapvetően a tör-
téneti kutatómunkára vonatkozik,81 amely során a kutatás 
eredményeit állításokban fejezzük ki. Ebből a szempontból 
valóban nem történt érdemleges a vita során. Viszont a törté-
netírás, a tények és okok elemzése egyúttal mindig az interp-
retációval együtt adják ki azt, amit történelemnek nevezünk a 
szó történészi értelmében.82 Hillgruber és Nolte kritikusai 
éppenséggel azt domborítják ki, hogy az ún. tények 
(holokauszt, totális háború, megsemmisítő háború stb.) in 
statu nascendi mindig interpretációval együtt léteztek, más-
képpen nem is létezhettek volna, hiszen maguk a náci paran-
csok is már interpretálták az általuk végrehajtott népirtást. 
Mondhatni nem arról folyik a vita, hogy az értelmezés „hazug-
e”, azaz tagadja-e a történész az események meglétét, hanem, 

                                                
76 FRIEDLÄNDER, 1991. 11. 
77 „A holokauszt modern, racionális társadalmunk szüleménye, ez a 

civilizáció magas fokán álló, az emberi kultúra csúcsteljesítményeit 
nyújtó társadalom vitte végbe, Éppen ezért ennek a társadalomnak, 
civilizációnak és kultúrának a problémája.” BAUMANN, 2001. 21. 

78 GEISS, 1988. 
79 LUKÁCS, 1998. 248. 
80 EVANS, 1989. 118. 
81 ELEY, 1990. 259. 
82 ANKERSMIT, 2000. 112. 
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hogy „nem igaz-e”, azaz hamis következtetéseket von-e le a 
vizsgálatukból.83 

Külön – bár a tanulmányon túlmutató – kérdés, hogy az in-
terpretációra vonatkozó kritikák is alapvetően azon jelentés-
tartalmakra irányulnak, amelyek a kimondott szavak és ki-
mondatlan jelentései mögött húzódnak meg.84 E jelentéstar-
talmak túlmutatnak a történettudomány keretein, és inkább a 
történelemnek a közéletben való felhasználására vonatkoz-
nak.85 Miképp Habermas is megjegyezte, „ha ugyanis ez a 
vita egy szakfolyóirat keretei között zajlott volna, nem hábo-
rodtam volna fel rajta.”86 

Kitekintve az 1980-as évek második feléből, az állapítható 
meg, hogy a nemzetiszocializmus és holokauszt kutatás ered-
ményei a fentebb felvetett normalizálási kísérletek ellen hat-
nak két okból is. Egyrészt Friedländer álláspontját követve 
megerősödött, pontosabban újabb megerősítést nyert az a 
szemléletmód, amely a nemzetiszocialista időszak kapcsán 
elválaszthatatlannak tekinti a rendszerben élőket a rendszer 
bűneitől. Példaként Christopher Browning és Omer Bartov 
kutatásai, illetve a Wehrmacht-kiállítás kapcsán kialakult vita 
feltárta a német haderő kriminalitással való összefonódását, 
míg Götz Aly Hitler népállama (Hitlers Volksstaat) című kö-
tete pont arra mutatott rá, hogy az állam szociálpolitikája ré-
vén milyen mértékben volt haszonélvezője a német társada-
lom a zsidók, illetve a megszállt államok lakossága elleni poli-
tikának. 

Másrészt a német történettudományban az 1990-es évek-
ben egyre inkább olyan politikai identitásképző funkció került 
előtérbe, amely a jaspersi–habermasi múltfeldolgozás útját 
akarja folytatni.87 Ez egyrészt jelenti a történettudomány is-
mételt felértékelődését (a hatalom szemében), másrészt a 
szakmaiságát érő kihívásokat politikai-ideológiai behatások-
kal kapcsolatban. Ez különösen megjelent Daniel Goldhagen 
Hitler készséges végrehajtói (Hitler’s Willing Executioners) 
című könyvének németországi recepciója során, ahol a szak-

                                                
83 WHITE, 1997b. 243–244. 
84 GYÁNI, 2003. 84. 
85 HABERMAS, 2006. 
86 HABERMAS, 1987b. 251. 
87 ROMSICS, 2005b. 
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mailag több súlyos hibával rendelkező könyvet88 megvédte 
Jürgen Habermas a szakmai diskurzusban játszott szerepe 
miatt.89 A történettudomány ilyen szerepe eleve megerősítette 
a broszati álláspontot követő elbeszélési mód „felszívódá-
sát”.90 

                                                
88 Lásd erről például: DEÁK, 2003.; KARSAI, 1997.; PÓCZA, 2011. 85–91. 
89 HABERMAS, 2006. 
90 Viszont ez a vitaprobléma, mármint a normalitás és kriminalitás 

szétválasztásának problémája élesen jelentkezik a német 
múltfeldolgozás újabb periódusa, a kelet-német múlt feldolgozása 
kapcsán. Erre lásd: KOCKA, 2004.; UNGVÁRY, 2005–2006. 112. 



FÓRIS ÁKOS 

 124 

ABSTRACT  

The Issue of Historicisation of the National Socialist 
Past in the Historians’ Dispute 

Is it possible to examine the history of the Third Reich with 
the same historical methods like other “normal” periods of 
history? Could “normality” and “criminality” be separated 
during the Nazi era? I deal with these issues in this study. 
 I examined this problem about the so-called Historians’ 
Dispute of 1986-1987. I selected two conservative viewpoints 
from the dispute for examination, which challenged the 
typical view of history in the German historiography. On the 
one hand, I examined Ernst Nolte’s idea of epoch on the basis 
of “The Three Faces of Fascism” and his other studies written 
during the dispute, and then I represented his trials 
historicising the National Socialist past. On the other hand, I 
presented Andreas Hillgruber’s dual narrative on the basis of 
“Zweierlei Untergang” by adding the critical analysis of it as 
well. 
 For the proper context, I also reflected to the exchange of 
letters between Martin Broszat and Saul Friedlander, and to 
the works of the most important authors (e.g. Jürgen 
Habermas, Ian Kershaw, Richard Evans, Hayden White) 
concerning the dispute and the topic respectively. 
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HEVŐ PÉTER 

A szélsőjobboldali radikalizmus előretörése 
a végnapjait élő NDK-ban1 

Német Demokratikus Köztársaság 1968-as alkotmá-
nyában olvasható egy mondat, amely kifejezően meg-
ragadja a keletnémet állampárt, az SED hivatalos állás-

pontját a Harmadik Birodalom szellemi örökségét illetően: „A 
Német Demokratikus Köztársaság népének érdekeihez hűen 
és nemzetközi kötelezettségeinek eleget téve területén kiirtot-
ta a német militarizmus és nácizmus eszméjét.”2 Egy igencsak 
bonyolult problémakört nyilvánítottak tehát nem létezővé, 
amely története során az autoriter rezsim figyelő szemei előtt 
látens módon végigkísérte a rendszert. Ahogyan az 1980-as 
években a belpolitikai válság egyre inkább mélyült, a náci 
múltra büszkén visszatekintő egyéni hangok egyre hangosab-
bá váltak. A következőkben a keletnémet szélsőjobboldali 
csoportok kialakulását, mozgalommá való terebélyesedésüket, 
valamint az ezt kiváltó állami reakciókat ismertetjük röviden.  

Neonáci bűncselekmények egy antifasiszta országban 

Az egykori náci Németország romjain felépülő négy megszál-
lási zónában a háborút követően – eltérő intenzitással – meg-
indult az előző rendszer kiszolgálóinak felkutatása. A 
„nácitlanításban” kétségtelenül élen jártak a szovjet zóna ille-
tékes szervei: 1948. március 10-ig összesen 520 ezer egykori 
NSDAP-tagot bocsátottak el munkahelyéről. A bíróságok 
megállás nélkül dolgoztak, így 1950 végéig 12 147 embert ítél-
tek el háborús bűnök, illetve az emberiség ellen elkövetett 
bűntettek vádjával.3 Ez természetesen nem jelentett teljes kö-
                                                
1  A dolgozat szakmai lektorálását Dr. Pál István végezte. Munkáját 

ezúton is köszönjük! 
2 A Német Demokratikus Köztársaság Alkotmánya – 1968. április 6. 

(Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 6. April 
1968) I. fejezet, 1. cikk, (6) bekezdés. A keletnémet alkotmány az inter-
neten is olvasható. [http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr.html] 
Utolsó elérés: 2013. augusztus 15. 

3 ZIMMERMANN, 1992. 85. 
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rű felelősségre vonást: a legismertebb „nácivadász”, Simon 
Wiesenthal még 1992-ben is tiltakozott amiatt, hogy számta-
lan állítólagos náci bűnöző elleni eljárás akadt el, „mert az 
NDK-hatóságok nem adták ki dokumentumaikat és a nyu-
gatnémet jogsegély iránti kérelmeket válasz nélkül hagy-
ták.”4 

Érdemes itt azonban megjegyezni, hogy az NDK-ban az 
egykori nemzetiszocialista tisztségviselőket nagyobb sikerrel 
szorították ki a hatalomból, mint azt az NSZK-ban tették, ahol 
az adenaueri sikeres külpolitika és a gazdasági csoda árnyé-
kában a politikai és üzleti élet, a tudomány, vagy a jog terüle-
tére feltűnésmentesen „szivároghattak be” egykori nácik. Az 
1960-as évektől kezdve számos botrány keletkezett ebből.5 
Mindamellett az NDK-ban nem került sor a nemzetiszocialista 
múlt feldolgozására, senki sem mutatkozott ugyanis hajlan-
dónak arra, hogy bizonyos kellemetlen kérdésekre választ ad-
jon. Ehelyett az a nézet vált általánossá, hogy a keletnémet 
polgárok 1945. május 9-étől kezdve tiszta lappal indultak a 
történelem győzteseiként.6 Ezzel együtt az NSZK-t kiáltották 
ki a hitleri Németország „örökösévé”, amely állam magára vál-
lalta a holokauszt áldozatainak kárpótlását is. Keleti szom-
szédjuknál pedig egy régóta a köztudatban élő fogalom vált az 
állami propaganda szóhasználatának állandó frázisává: az an-
tifasizmus. 

Az említett kifejezés az NDK-ban talán fontosabb szerepet 
játszott az állam önmeghatározásában, mint bárhol másutt a 
világon. A fasizmus volt az a láthatatlan ellenség, amellyel a 
lakosságot riogathatták, amellyel a belső ellenséget bármikor 
megbélyegezhették, és amely ellen kíméletlenül fel kellett lép-
ni. Az antifasizmus lett a rendszer egyik alapvető legitimáló 
ereje, egyszersmind az állami kommunikáció és propaganda 
fontos eleme. Mivel a mindenkori pártvezetés a szélsőjobbol-
dali csoportosulásokat a hivatalos közlemények szerint már 
„gyökerüknél fogva kiirtották”, ezért nem is éreztek késztetést 
arra, hogy tudományos alapon, szociológiai módszerekkel fog-

                                                
4 LEIDE, 2006. 19. 
5 Konrad Adenauer kormányaiban is előfordultak egykori magas rangú 

nemzetiszocialisták, mint például Hans Globke, Theodor Oberländer, 
Waldemar Kraft, Franz-Josef Strauß és Karl Maria Hettlage. 
NEUBACHER, 1994. 22. 

6 NEUBACHER, 1994. 119. 
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lalkozzanak velük. Emiatt gyakorlatilag az 1980-as évek végé-
ig a témáról semmiféle irodalom nem keletkezett, amelyhez 
vissza lehetett volna nyúlni. A levéltári forrásoktól eltekintve 
bővebben csak a háború utáni „nácitlanítást” és az NDK vég-
óráiban elkövetett bűncselekményeket tudjuk rekonstruálni, 
márpedig a két időszak között is több tucatnyi olyan eset for-
dult elő, amely okot adhatott volna a negligáló álláspont revi-
deálására. 

A történészek által ez idáig ismert szélsőjobboldali indítta-
tású bűncselekmények közül az első 1956-ban Radebergben 
történt, ahol a helyi szovjet háborús emlékművet „Sieg Heil” 
feliratokkal firkálták össze. Az önkifejezés egy hasonló formá-
jának számított a horogkeresztek felfestése falakra, épületek-
re, gyárakra, ahogyan ez 1960-ban Cottbusban is történt.7 Ag-
resszívabb megnyilvánulás volt a zsidó temetők és sírok meg-
rongálása. A legsúlyosabb esetekre Zittauban 1974-ben, Pots-
damban 1975-ben és Drezdában 1977-ben került sor.8 Az iga-
zán merész akciók sorából kiemelkedett az 1976. októberi 
bombatámadás, amelynek a hallei zsidó közösség egyik épüle-
te esett áldozatul.9 Láthatjuk tehát, hogy az NDK-beli szélső-
jobboldali mozgalmak nem egyik napról a másikra alakultak 
ki, hanem bizonyos előzményekre már az 1950-es évek köze-
pétől visszatekinthettek. Hangsúlyozni kell azonban, hogy e 
korai esetek egyéni akcióknak tekintendők, semmiféle bizo-
nyíték nem utal szervezett, csoportos tevékenységre. A ható-
ságokat a nyomozás lezárása után valamennyi ügyben szigorú 
titoktartásra kötelezték, többségükre csak a két német állam 
újraegyesítését követően derült fény.10 

Szkinhedek, faschok, huligánok  

Az NDK-ban élő neonácik mozgalommá való szerveződésének 
ismertetése előtt érdemes bizonyos kifejezéseket röviden 
megmagyarázni. Az első és talán legfontosabb, hogy mit jelent 
a szélsőjobboldali radikalizmus német vonatkozásban.  

A németül Rechtsextremismus fogalmába tartozó szemé-
lyek egyik alapvető elve az emberi egyenlőség tudatos tagadá-

                                                
7 NEUBACHER, 1994. 28. 
8 AMMER, 1988. 805. 
9 WAIBEL, 1994. 51. 
10 ROSS, 2000. 86. 



HEVŐ PÉTER 

 136 

sa volt, különböző szociáldarwinista érvekkel alátámasztva. 
Vonatkozott ez egyénekre és embercsoportokra (népekre, 
rasszokra) egyaránt.11 Céljaik közt szerepelt a két német állam 
egyesítése, az 1938-as határok visszaállítása, a NATO-ból és a 
Varsói Szerződésből való kilépés, az utazás szabadságának le-
hetővé tétele, valamint a munkamorál javítása. A német újra-
egyesítést követően egy erős államot kívántak felépíteni, 
amely a külpolitikában a „Volksgemeinschaft” érdekeit he-
lyezte volna előtérbe, az országon belül pedig homogenizáló és 
antipluralista politikát folytatott volna. Ezzel együtt a külön-
böző kisebbségeket legalább jogilag szerették volna kirekesz-
teni a társadalomból. Mindezek mellett a nemzetiszocialista 
állam bűneit relativizálták, és próbálták elfeledtetni azokat. A 
különböző csoportosulások szempontjából az utóbbi téma 
ambivalens érzéseket gerjesztett, ugyanis egy jelentős hánya-
duk igyekezett „Hitler árnyékából” kilépni.12 A felsorolt jel-
lemzők egyébként sem alkottak zárt ideológiát, a politikai né-
zetek tekintetében számtalan módosulásról van tudomásunk. 

A szélsőjobboldali radikalizmus NDK-beli fejlődése szoro-
san összefügg a skinhead megjelenésével. A skinhead-
mozgalom nem keletnémet, de még csak nem is német „ta-
lálmány” volt. Elsőként az 1960-as évek brit nagyvárosainak 
munkásai közt alakult ki, ahol a fiatalok a növekvő munkanél-
küliségre, az iparvidékek leépítésére és a szociális biztonság 
hiányára egy új öltözködési- és zenestílussal, valamint visel-
kedési formával válaszoltak. Eleinte apolitikus magatartást 
tanúsítottak, majd a British National Front eszméit átvéve az 
antiszemitizmus és a bevándorlók kitiltásának egyik szószóló-
ivá váltak.13 A skinhead divat az NSZK-t az 1970-es évek vé-
gén érte el, az NDK-ba pedig néhány éves késéssel szivárgott 
be. 

Ezen szélsőjobboldali szubkultúra eleinte kizárólag a nyu-
gati trendek átvételére korlátozódott, és – a brit mozgalomhoz 
hasonlóan – a politikai-ideológiai indíttatása minimális volt. 
Az első keletnémet szkinhedeket „divatszkineknek” 
(Modeskin) nevezték, mivel semmiféle politikai elgondolás 
nem motiválta őket.14 Ez az évek során változott, ahogyan 
                                                
11 SIEGLER, 1996. 618. 
12 BENZ, 1991. 10. 
13 NEUBACHER, 1994. 42. 
14 KOKOSCHKO, 1990. 4. 
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majd a későbbiekben is láthatjuk. Ami az öltözködésüket ille-
ti, bizonyos tipikus szkinhed ruhaneműket az NDK-ban nem 
lehetett beszerezni (például a hírhedtté vált Doc Martin-
bakancsokat), és ezekhez végül nyugatnémet kapcsolataikon 
keresztül jutottak hozzá. Az országon belüli, valamint a nem-
zetközi hálózatok nem csupán a kereskedelemben realizálód-
tak, hanem az erre specializálódott összekötőkön keresztül 
terjedt a neonáci irodalom is. Számunkra érdekes lehet, hogy 
az NDK-ba a legtöbb tiltott könyvet az NSZK-n és Ausztrián 
kívül Magyarországról csempészték be.15 A szocializmus alatti 
keletnémet–magyar neonáci kapcsolatok vizsgálata egy külön 
tanulmány tárgyát is képezhetné, terjedelmi okokból itt nem 
térünk ki erre részletesen. 

A köztudatban a szkinhedekről kialakult kép abból a szem-
pontból hamisnak bizonyult, hogy ők ideológiailag homogén 
csoportot alkottak. Ezen szubkultúrához ugyanis számos ol-
dalhajtás tartozott – „SHARP-skin”, „oi-skin”, „fascho-skin” 
stb. –, és még a szélsőjobboldali nézeteket sem érezte mind-
egyik csoport magáénak. Az úgynevezett „redskin”-ek például 
antifasisztaként és antirasszistaként definiálták önmagukat, 
míg az „ellentáborban”, a punkok között is léteztek szélső-
jobboldaliak, a „náci punkok”.16 

A szkinhed tevékenység fő fázisának az 1984–87 közti idő-
szakot tekinthetjük,17 a mozgalmakon belül pedig az 1986-os 
év számított mérföldkőnek. A korábbi baráti kapcsolatok szé-
les hálózatokká, a hálózatok csomópontjai pedig stabil cso-
portokká alakultak. A szkinhedek helyét a szélsőjobboldali tá-
boron belül ekkor kezdték el átvenni az ideológiailag képzet-
tebb neonácik, az úgynevezett faschok. Ahogyan nevük is utal 
rá, a fasizmus követőiként a Harmadik Birodalomhoz hasonló 
„Führerstaat” újjáélesztéséről álmodoztak, szigorú tagsági tu-
datuk volt, és hierarchikus szervezetek keretein belül dolgoz-
tak. Érdekes, hogy öltözködésükben, hajviseletükben, megje-
lenésükben feltűnésmentesen éltek, tudatosan környezetükbe 
illeszkedtek, ellentétben a szkinhedekkel. A magánéletben 
ugyanakkor a nemzetiszocialista múltat és irodalmat tanul-
mányozták, az „Ezeréves Birodalom” tárgyi emlékeinek leg-
főbb gyűjtői voltak, és az általuk írt, kézről-kézre adott brosú-
                                                
15 KORFES, 1992. 54. 
16 WAIBEL, 1994. 41.  
17 PRENZEL, 1990. 74.  
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ráikkal több embert befolyásoltak, mint bármely más szélső-
jobboldali szervezet. A faschok tevékenysége kifejezetten az 
NDK területére korlátozódott, és az újraegyesítést követően 
ők alkották a demokratikus keretek között fellépő neonáci 
pártok magját. 

Az írásaik hatása alá kerülő egyik tipikus olvasóközönséget 
a futballhuligánok alkották, akik „hool”-oknak vagy „fan”-
eknek nevezték magukat. Az Államvédelmi Minisztérium, az 
MfS adatai alapján a legtöbb szélsőjobboldali huligán a BFC 
Dynamo Berlin, a BSG Rotation Berlin és az Union Berlin sta-
dionjaiban skandált hétről-hétre antiszemita és ehhez hasonló 
jelszavakat.18 A neonácik egyik kedvelt gyülekezőhelyévé a „B-
közép” vált, ugyanis még a társadalmat szigorúan megfigyelte-
tő NDK-s pártvezetés is többnyire szemet hunyt afelett, ha a 
szurkolók egy-egy meccs közben „kieresztették a gőzt”. A leg-
ismertebb „hool” csoportok a Sachsische Volksfront és a 
Toitonen voltak. 

A neonáci támadások mindennapossá válása 

Az 1986-os év nem csupán a szkinhedek és faschok szétválása 
szempontjából volt vízválasztó, hanem a szélsőjobboldali 
mozgalom intézményesülése is ekkor indult útjára. Ebben az 
évben alakult meg az egyik legaktívabb neonáci csoport, a 
Lichtenberger Front, amelynek népszerűségét csak a majd két 
évvel később felállított Január 30. mozgalom volt képes fe-
lülmúlni.19 Ahogyan már említettük, a szélsőséges csoportok 
külföldön – főként az NSZK-ban – rövid idő leforgása alatt 
megtalálták a hozzájuk hasonlóan gondolkodókat, akikkel 
időnként személyes eszmecserét is folytathattak. Bizonyos ke-
let-berlini szkinhedeket például szoros barátság fűzött a ham-
burgi és nyugat-berlini Nationale Front aktivistáihoz, rosto-
cki neonácik pedig magyar és svéd „bajtársaikkal” ápoltak 
kapcsolatokat.20 

Az 1980-as évek második felében már a lakosság számára is 
láthatóvá váltak az NDK súlyos gazdasági problémái. Az ellá-

                                                
18 ROSS, 2000. 74–75. 
19 Az utóbbi szervezetből született meg később a Nationale Alternative, 

amely az újraegyesítést követően Kelet-Németországban a szabad 
választásokon könyvelhetett el komoly sikereket. 

20 WAIBEL, 1994. 40. 
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tás akadozott, bizonyos régiókban a környezetszennyezés elvi-
selhetetlenné vált, ezzel együtt a politikai elégedetlenség is 
nőttön-nőtt. Az országban élő neonácik természetesen felfi-
gyeltek a jelenségre, és a hatalmát kétségbeesetten megőrizni 
kívánó állam- és pártvezetés ellen egyre agresszívebb és radi-
kálisabb módon léptek fel. Az általuk elkövetett bűncselek-
mények gombamód szaporodtak, melyek közül a leggyakorib-
baknak – az állambiztonságiak iratai szerint – a következők 
számítottak: rasszista inzultációk; „náci dalok” éneklése; fizi-
kai bántalmazások; fasiszta szimbólumok viselése; zsidó sírok 
és szovjet emlékművek megrongálása; a keletnémet rendőrség 
és szovjet katonák elleni támadások; Hitler születésnapjának 
nyílt ünneplése; valamint a punkok és más szubkultúrák ül-
dözése. A neonáci bűnözés már 1984-ben is figyelemre méltó 
volt, ugyanis az összes államellenesnek számító bűncselek-
mény 13,5%-a az ő számlájukra volt írható.21 Az egyik legsú-
lyosabb, és kétségkívül legnagyobb port kavaró esetre három 
évvel később, 1987. október 17-én került sor. 

Aznap este Kelet-Berlin egyik északi városrészében, a 
Prenzlauer Berg-i Zionskirche nevű templomban két punk ze-
nekar koncertet tartott, közönségük körülbelül ötszáz fiatalból 
állt. Furcsának tűnhet, hogy a szervezők egy evangélikus 
templomot választottak helyszínül, de mindez annak tudható 
be, hogy a Zionskirche az NDK-ban működő ellenzéki föld-
alatti mozgalom egyik fellegváraként híresült el, az épület 
alatt az aktivisták egy illegális nyomdát is működtettek. A 
punkok – a rendszert tagadó deviáns csoportként – így végül 
engedélyt kaptak a koncertre. A rendezvény helyszínétől nem 
messze, a Sputnik nevű kocsmában körülbelül ötven szkinhed 
találkozott, ahol a nap nagy részét alkoholizálással és a táma-
dás előkészítésével töltötték el. Mikor elérkezettnek látták az 
időt, harmincan közülük benyomultak a koncertre, és a bejá-
ratnál válogatás nélkül ütötték a fiatalokat. A támadás közben 
„Zsidók takarodjatok a német templomokból!”, „Sieg Heil!” 
és hasonló szlogeneket kiabáltak, majd a templom előtt folyta-
tódott a már tömegverekedéssé fajuló provokáció.22 A hely-
színre hét rendőrautó érkezett ki, azonban a hatóság emberei 
nem avatkoztak közbe, sőt hagyták a tetteseket elmenekülni. 

                                                
21 ROSS, 2000. 88–90. 
22 MERTENS, 2008. 6. 
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A verekedésnek halálos áldozata nem lett, azonban több sé-
rültet is kórházba kellett szállítani. 

A zionskirche-i eset több okból is figyelemre méltó. Ez volt 
az első ideológiailag motivált és jól dokumentált keletnémet 
tömegverekedés szélsőjobboldali és szélsőbaloldali fiatalok 
között. Az igaz, hogy a neonácik alkohol hatása alatt cseleked-
tek, de a későbbi vallomások szerint a támadás előre tervezett 
volt. Mivel az elkövetők soraiban három nyugat-berlini férfit 
is találtak, láthatóvá válik, hogy a kettészelt város szkinhedjei 
már nem csak ideológiailag közeledtek egymáshoz, hanem kö-
zös „balhékban” is részt vettek.23 

A pártvezetés a sajtót eleinte hallgatásra utasította, de mi-
vel a Zionskirchében fellépő zenekarok közül az Element of 
Crime nyugat-berlini tagokból állt, néhány nappal később 
már az egész NSZK-ban tudtak az incidensről. Az eset kiszi-
várgása után, központi utasításra a verekedésben részt vevő 
szkinhedek közül tizenkettőt elfogtak, november végén pedig 
bíróság elé állították őket. A keletnémet perek történetében 
először neveztek ki sajtófelelőst a tárgyalások idejére, akinek a 
feladata abból állt, hogy a jelenlévő újságírók jegyzeteit ellen-
őrizze, valamint figyelmeztesse őket a megfelelő szóhasználat-
ra. A tetteseket ugyanis neonáciként, szkinhedként, vagy neo-
fasisztaként nem volt szabad megnevezni, kizárólag a huligán 
kifejezést használhatták.24 A félrevezetés egyértelműen arra 
irányult, hogy a bűncselekmény ideológiai hátterét elhallgas-
sák, és ártatlan diákcsínyként tüntessék fel azt.25 Emiatt végül 
viszonylag enyhe ítéletek születtek: a vádlottak egy és két év 
közti szabadságvesztésben részesültek. 

Az ítéletek azonban országszerte heves tiltakozásokat vál-
tottak ki, és még az államilag kontrollált sajtó is a lakossági 
panaszok közlésével próbált nyomást gyakorolni az illetéke-
sekre. A fokozódó hangulat miatt végül decemberben sor ke-
rült a per újratárgyalására. A második tárgyalássorozatot sie-
tősen hajtották végre, és egy igazi kirakatper kellékeként az 
ítéletet is központilag határozták meg. December 22-én a tör-
vényszék másfél és négy év közti börtönbüntetéseket szabott 
ki a tizenkét vádlottra. Az egyik elítélt a berlini fal leomlását 
követően szabadult a fogházból, és valódi mártírként ünnepel-
                                                
23 ROSS, 2000. 97. 
24 NEUBACHER, 1994. 61. 
25 SCHUMANN, 1990. 47. 
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ték, majd az 1990. május 6-i szabad választásokon a 
Nationale Alternative jelöltjeként indult.26 

Amikor a kedélyek lecsillapodni látszottak, akkor robbant 
az újabb hír, miszerint az egyik kelet-berlini zsidó temetőben 
egyetlen éjszaka leforgása alatt 222 sírt rongáltak meg, néme-
lyiket a felismerhetetlenségig összetörve.27 A Schönhauser 
Allee menti temetőben tomboló fiatalok valamennyien tizen-
öt-tizenhat évesek voltak, azonban a pártvezetés az elkövetők 
korát figyelmen kívül hagyva ezúttal példát akart statuálni. Az 
öt vádlott fiatal közül Frank L. járt a legrosszabbul, akit hat és 
fél évnyi börtönbüntetésre ítéltek. 1990 májusában, vagyis 
még az újraegyesítést megelőzően az NDK Legfelsőbb Bírósá-
ga három évvel lerövidítette büntetését, az államügyész pedig 
nyilvánosan bevallotta, hogy az első ítéletet felsőbb utasításra 
javasolta, noha ő is túl szigorúnak tartotta azt.28 

E két eset nyilvánossá válása után a hatóságok egyre kevés-
bé tudták elhallgatni, hogy egy keletnémet neonáci mozgalom 
van kialakulóban. 1987-ben még igyekeztek azt a látszatot kel-
teni, hogy a különböző egyéni akciók között nincsenek össze-
függések, illetve hogy a fiatalok erőszakos cselekedetei csupán 
egy-egy éjszakára vonatkoztak. Ennek ellentmondott egy 
1987. november 1-jén letartóztatott kilenctagú skinhead cso-
portosulás története. Az egykori sachsenhauseni koncentráci-
ós tábor helyén, Oranienburgban elfogott szkinhedek három 
éven keresztül gyakorlatilag zavartalanul fosztogattak vonato-
kon, éttermekben, sőt a nyílt utcán emberekre is támadtak.29 
Természetesen ezúttal sem az indítékok valódi megfejtésére 
került sor, hanem a felelősség elhárítására. A vádirat az elkö-
vetőket „eltévelyedett bárányokként” mutatta be, akik „egye-
dül feltűnésmentes fiatalok” voltak, a nyugati média által 
megrontva azonban randalírozó hordává álltak össze.30 A fél-
revezetés ellenére a bíróság szigorú büntetéseket hozott, me-
lyek közül a legsúlyosabban – hat év és hat hónap – Jean B. 
részesült. 

A rasszista vagy antiszemita indíttatású bűncselekmények 
is egyre gyakoribbá váltak. A „más népekkel való barátság” 

                                                
26 SCHUMANN, 1990. 51. 
27 WEIß, 1989. 7. 
28 NEUBACHER, 1994. 51. 
29 SIEGLER, 1996. 616. 
30 SCHUMANN, 1990. 53. 
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jegyében az NDK a Varsói Szerződés államain kívüli szocialis-
ta országokkal is barátsági szerződést kötött, így történt ez 
1975 és 1980 között Angolával, Mozambikkal, Etiópiával, Ku-
bával vagy Vietnámmal. Ezen szerződések képezték az alapját 
annak, hogy az említett államokból munkaerő érkezhetett a 
keletnémet városokba.31 Az 1989. december 31-i adatok alap-
ján az NDK-ban élő 191 ezer külföldinek ők tették ki a többsé-
gét 90 ezres létszámukkal. A népesség 1,2%-ával a nemzetisé-
gek az ország lakosságának elenyésző kisebbségét alkották. 
Viszonylag alacsony arányuk és a párt internacionalista pro-
pagandájának szüntelen hirdetése ellenére történtek külföldi-
ek elleni támadások.  

Színes bőrűeket, főként feketéket inzultáltak éttermekben, 
klubokban, parkokban, stadionok mellett, de olykor a lakó-
helyükön is. A dessaui BSG Chemie futballklub stadionja mel-
lett például az egyik hostelben többnyire bevándorlók települ-
tek meg ideiglenesen, akik gyakran váltak skinhead fiatalok 
támadásainak célpontjaivá.32 Az afrikai vendégmunkásokat 
általában városszéli lakótelepekbe sűrítették, ahol rossz kö-
rülmények között éltek. Egy ilyen kolóniát támadtak meg 
neonácik Halléban 1986-ban, majd ugyanebben a városban 
egy mozgó vonatról kidobtak egy mozambiki származású fér-
fit.33 1989 júniusában egy kelet-berlini törvényszék három fia-
talt ítélt el, mert a nyílt utcán bevándorlókkal verekedtek ösz-
sze.34 Zsidó lakosok elleni támadások az 1970-es években is 
történtek, noha az ő létszámukat 1975-ben mindössze 813-ban 
állapították meg.35 A neonácik által gyűlölt kisebbség volt to-
vábbá az NDK-ban élő lengyel tömb. Számtalan lengyelellenes 
megmozdulásra került sor az 1980-as években, Neu-
Brandenburgban például 1988 júliusának végén lengyelek 
megveréséért ítéltek el több fiatalt. 

A zionskirche-i eset, vagyis 1987 októbere-novembere fel-
hívta tehát a figyelmet arra, hogy neonácik az országban igen-
is léteznek, illetve arra, hogy ezt az állam- és pártvezetés nem 
hajlandó eltűrni. Ez volt az NDK-ban az első olyan szkinhedek 
által vezényelt támadás, amely felkeltette a politikusok, az ál-

                                                
31 SIEGLER, 1996. 624. 
32 AB, 1995. 5. 
33 ROSS, 2000. 93. 
34 NEUBACHER, 1994. 30. 
35 WAIBEL, 1994. 44. 
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lamilag irányított sajtó, a nyugati média és az állambiztonsá-
giak figyelmét. A kelet-berlini bűnügyi rendőrség „Szélsőjobb-
oldali indíttatású bűncselekmények és önbíráskodás ellen fel-
lépő munkacsoportjának” 1989. december 28-i összegzése 
szerint 1988-1989-ben összesen 481 eljárás indult, körülbelül 
ezer szélsőjobboldali radikálisnak nevezhető személy ellen. 
Különösen figyelemre méltó a szám növekedése e két eszten-
dő alatt: míg 1988-ban 185, 1989-ben már 296 eljárásról van 
szó.36 A másfélszeres növekedés nem csupán a bűncselekmé-
nyek gyakoribbá válását mutatja, hanem azt is, hogy a rend-
fenntartó erők – valószínűleg felsőbb utasításra – éberebbnek 
mutatkoztak, a felelősségre vonások pedig nem maradtak el. 
Hogy a hatóságok pontosan milyen eszközökkel igyekeztek a 
neonáci veszélyt visszaszorítani, később részletesebben is be-
mutatásra kerül. 

A boszorkányüldözés 

Az 1987-1988-as események után az antifasiszta állam számá-
ra az elsődleges feladat a megtépázott presztízsének helyreál-
lítása volt. Ebben elsősorban a sajtónak szántak kiemelkedő 
szerepet. A keletnémet újságírók a zionskirche-i incidens tár-
gyalásáról nap mint nap beszámolhattak, azonban szigorúan 
hivatalos, tárgyilagos stílusban, mindennemű önálló kutatás, 
interjúk vagy statisztikák felhasználása nélkül. Miután hitelte-
lenné vált az a próbálkozás, hogy az elkövetők huligánokként 
való megnevezésével elhallgassák a támadók ideológiai meg-
győződését, megszületett a tézis, miszerint a „dekadens gon-
dolatok” nyugatról, főként az NSZK-ból származnak. „Képte-
lenek elviselni, hogy az egész világ az NDK-t mutatja be ne-
kik követendő példaként, ahol a militarizmust és a nácizmust 
a gyökereinél fogva irtották ki. Ahol ugyanis az egykori ná-
cikat üldözték, ott a neonácik sem jutnak levegőhöz. Így te-
hát a nyakunkra küldtek néhányat. A szkinhedeket”, olvasha-
tó az egyik lapban.37 

A zionskirche-i támadásban valóban részt vettek nyugat-
berlini szkinhedek is, de sem a kitervelésben, sem a vereke-
désben nem játszottak különösebb szerepet. A per során azon-
ban mindvégig egy Bomber álnevű nyugatnémet egyénre te-
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relték a figyelmet, aki állítólag a háttérből irányította a szála-
kat.38 A sajtó természetesen az NSZK-t hibáztatta a történte-
kért, egy későbbi neonáci-per vádlottját pedig azzal az érve-
léssel engedték szabadon, hogy „szörnyű tetteit az NSZK film-
jeiből merítette”.39 Tettesekből tehát áldozatokká váltak, a fe-
lelős nem lehetett más, mint az NSZK. 

Hasonló módszernek számított a demokratikus ellenzékiek 
és a neonácik összemosása. Ennek az egyik legmarkánsabb 
megnyilvánulása a Junge Welt című lap 1987. december 12-
13-i számának egyik cikke volt. A szerző, a keletnémet ifjúsági 
szövetség40 központi tanácsának titkára és egyben a Junge 
Welt főszerkesztője, Hans-Dieter Schütt a cikkben a 
Zionskirche alatt nyomdát működtető ellenzéki földalatti 
mozgalom és a szélsőjobboldali radikalizmus közé tett egyen-
lőségjelet. Véleménye szerint az államnak a nép nevében 
mindkét ellenséges csoportosulást könyörtelenül fel kéne 
számolnia, természetesen Erich Honecker, a „barbarizmus 
elleni legfőbb harcos” vezetésével.41 A békés eszközökkel láza-
dozó ellenzékieket felháborította a cikk, egyikük, Vera 
Wollenberger pedig feljelentette a szerzőt. Az eljárást rövid 
időn belül megszüntették, sőt Wollenberger egy hónappal ké-
sőbb maga került őrizet alá egy demonstráción való részvétel 
miatt. A hölgyet néhány hónappal később az országból kito-
loncolták, majd 1989 végén tért vissza az NDK-ba. 1990-től a 
zöldek egyik képviselője lett. A Junge Welt egyébként csak 
1990 januárjában kért bocsánatot, amiért a főszerkesztő nem 
tett különbséget a neofasiszták és azok között, akik a kommu-
nista rendszeren kívül a nácizmus terjedése ellen is harcoltak. 

Bár az állam- és pártvezetés közleményekben, valamint a 
sajtón keresztül hivatalosan tagadta a keletnémet neonáci 
mozgalom létezését, a háttérben valójában tudatában volt az 
abból fakadó veszélynek. Az elrettentést szolgálták elsősorban 
az 1988-1989 folyamán hozott egyre súlyosabb és egyre gya-
koribbá váló bírósági ítéletek. Ezt a módszert azonban már 
nem tartották elégségesnek, ezért a problémát gyökereinél 
fogva igyekeztek megragadni. 

                                                
38 NEUBACHER, 1994. 50. 
39 ROSS, 2000. 138. 
40 A Freie Deutsche Jugend, rövidítve: FDJ. 
41 SCHUMANN, 1990. 49. 
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Az első lépés ebben a szélsőjobboldali radikálisok létszá-
mának megállapítása volt. Hamar kiderült, hogy ez egy külö-
nösen nehéz vállalkozást jelent, mivel nem tudták pontosan 
meghatározni, kiket sorolhatnak ebbe a kategóriába. Már ek-
koriban megbosszulta magát az a majdnem egy évtizedes tét-
lenség, amely során a hatóságok makacssága miatt a neoná-
cikról nem készülhettek tanulmányok, kutatások. A keletné-
met titkosrendőrség, a Stasi egyik vezető tisztje, Paul 
Kienberg vezérőrnagy 1987. november 11-én kiadta a paran-
csot, hogy az NDK-ban lévő szkinhedeket írják össze. Megje-
lenésüket 1982-1983-ra datálták, létszámukat pedig 38 na-
gyobb körben mozgó 1067 személyre becsülték.42 Ezek a 16-25 
év közötti fiatalok főként a népesebb városokban, Kelet-
Berlinben (447), Potsdamban (120), Lipcsében (88) és Frank-
furt an der Oderben (82) éltek. Ezzel szemben 1988-ban szo-
ciológusok és keresztény önkéntesek hasonló vizsgálatot vé-
geztek, amely a neofasiszta fiatalok számát már 1000-1800 
közöttiben állapította meg.43 A legújabb kutatások ugyanak-
kor azt mutatják, hogy még ez a kutatócsoport is alulbecsülte 
valódi számukat, amely 2000 körül mozgott.44 

1988 elejétől a rendőrség kiemelt figyelmet szentelt a szél-
sőjobboldali radikális fiatalok visszaszorításának. Megnyilvá-
nult ez a neonácik gyűjtőhelyeként ismert szórakozóhelyeken 
történő razziákban, valamint az utcákra vezényelt fokozott 
rendőri jelenlétben is. Az államvezetés ezzel párhuzamosan 
egyfajta társadalmi összefogást kívánt létrehozni a szubkultú-
ra visszaszorítására, ez azonban csak erőszakkal sikerült. A cél 
az volt, hogy a neonácik elszigetelődjenek: a klubok, diszkók, 
mozik, kocsmák azt a parancsot kapták, hogy a szkinhed, vagy 
a szkinhednek látszó illetőktől tagadják meg a kiszolgálást, de 
akár a belépést is.45 A parancsot nem teljesítő vendéglátósok 
komoly büntetésekre számíthattak. Ezzel együtt a rendőrség 
minden gyanús – más szavakkal fiatal vagy középkorú és ko-
pasz, vagy rövid, szőke hajú – személyt az utcákon igazoltatni 
volt köteles. A parancs pontatlanságai nyomán számtalan 
visszaélés és tévedés történt. Az Umweltblätter című lap 
1988. január 20-i számában beszámolt például egy esetről, 
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amikor egy szőke fiatalt, akinek az édesapja magas pártfunk-
cionárius volt, egy rendőr megütött, és őrizetbe vett. Másnap 
a rendőrtisztnek a sértettet nyilvános bocsánatkérésben kel-
lett részesítenie.46 

A neonácikat a rendőrségen kívül a Stasi is folyamatosan 
figyelte, természetesen titokban. A belső elhárításért felelős 
XX. Főosztály csak a futballhuligánok közül 700 emberről ve-
zetett aktát. Az Államvédelmi Minisztérium, az MfS szem-
pontjából a fordulópontot a zionskirche-i támadás jelentette, 
ugyanis míg korábban a „dekadens-negatív fiatalok” közül 
szinte kizárólag a punkokat és az ökodemonstrátorokat üldöz-
ték, 1987 végétől a szkinhedek kerültek a feketelistára. Sorai-
kat úgy próbálták meg bomlasztani, hogy spicliket, az úgyne-
vezett „bizalmi embereiket” (Vertrauensmann) juttatták be 
közéjük. Kelet-Berlinben például 1988 elején 267 szkinhedre 
33 „nem hivatalos munkatárs”, vagyis besúgó jutott.47 A Stasi 
magatartása elképesztő kettősséget mutat a két német állam-
ban élő neonácikkal kapcsolatban. Míg a keletnémet szélső-
jobboldali radikálisokat igyekeztek maximálisan ellehetetlení-
teni, nyugatnémet társaikat gyakran fedezték. Sőt a Friedrich 
fedőnevű hadművelet keretein belül az NSZK-ban körözött 
neonácikat 1983-ban Kelet-Berlinen keresztül a Közel-Keletre 
csempészték. Az akciót a nemzetközi terrorizmusért felelős 
XXII. Főosztály bonyolította le, vezetője pedig az a Gerhard 
Neiber volt, aki a Stasi második emberének számított.48 

Látható, hogy a pártvezetés megoldási kísérlete mindössze 
arra korlátozódott, hogy hivatalos körökben tagadja a mozga-
lom létezését, a háttérben pedig nyílt erőszak alkalmazásával 
kívánt véget vetni a bűncselekmények terjedésének. Ezen 
módszer – vagyis, hogy a neonácikat az utcákról, közterekről, 
szórakozóhelyekről legalább látszólag eltüntessék – eredmé-
nyességét nagyon rosszul becsülték fel, amelynek köszönhető-
en az állam elhitte, hogy egyedül a megtorló akciókkal képes 
úrrá lenni a helyzeten. Mindez ahhoz vezetett, hogy az újra-
egyesítést követően a szkinhedek még militánsabban, még fel-
tűnőbben, politikailag még  radikálisabban léptek fel, és már 
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tapasztalatuk is volt az államhatalommal szembeni harcban.49 
A szubkultúra kialakulásának valódi okainak feltárására nem 
került sor, mert nem volt biztosítva sem az anyagi háttér, sem 
a kutatáshoz szükséges eszközök sokasága. Az egyesült Né-
metországban erre a hiánypótlásra végül lehetőség nyílt, így a 
tanulmány utolsó fejezetében ezt összegezzük röviden. 

Magyarázatok a jelenségre 

Első pillantásra talán nem tűnik kézenfekvőnek, azonban az 
NDK-ban működő rendszer és a neonáci mozgalom érték-
rendje bizonyos szempontból hasonló volt. Mindkettő különö-
sen fontosnak tartotta például a fegyelmet, rendet és tisztasá-
got. A szkinhedek, de más fiatalok is a szocializmus alatt azt 
érzékelték, hogy a vélt és valós ellenséggel erőszakosan kell 
elbánni, így számukra ez normálisnak és legitimnek tűnt. 
Ahogyan a jog- és kriminálszociológus, Wolfgang Brück rá-
mutatott, leginkább a katonai nevelésben nyilvánult ez meg, 
nem véletlenül volt magas a keletnémet hadseregben, a 
Nationale Volksarmeeban a szélsőjobboldali elveket vallók 
aránya. Mindezek mellett az NDK sajátos nacionalizmusa, mi-
litarista, valamint erősen antiizraeli jellege is hatott a fiatalok-
ra. A bukott weimari köztársaság, majd a kis híján hat évtize-
den át tartó két totalitárius állam sokak körében egy olyan 
gondolkodásmódot honosított meg, amely egyáltalán nem tar-
totta elérendő célnak a demokratizmus és a pluralizmus kiví-
vását. Végül pedig a vezérkultusz is egy érdekes párhuzammal 
szolgált. Az Ulbricht-, majd a Honecker-korszakban tomboló, 
a német szóhasználatban „Führer-elv” talán magyarázat nél-
kül is mutatja, kihez és melyik rendszerig nyúlik vissza ez a 
hagyomány.50 

Más országokkal – például Nagy-Britanniával – ellentét-
ben, az NDK-nak erre az időszakára nem volt igaz, hogy a 
szélsőjobboldali radikalizmus terjedését a munkanélküliség, 
vagy a szociális kilátástalanság okozta. Loni Niederländer szo-
ciológus vizsgálata, melyet fiatalkorú szkinhedek bűncselek-
ményeire alapozott, kimutatta, hogy a tettesek mindössze 
15%-ának nem volt kitanult mestersége.51 Származásukban 
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semmi különlegeset nem talált, munkahelyükön pedig meg-
becsült munkatársakként tartották őket számon. Egy részük 
ugyanakkor gyermekkorát a családon belüli ürességben, ma-
gányban töltötte. A többgenerációs családok megszűnésével, 
mindkét szülő munkavállalásával a fiatalok gyakran egy cso-
portban keresték önmegvalósításuk kulcsát, egy részük pedig 
a neonácikat választotta ehhez. Többször is előfordult, hogy a 
kihallgatásokon egyedül részt vevő szkinhedek önbizalma na-
gyon csekély volt, társaik felbukkanásával azonban ez válto-
zott.52 

Margot Honecker, az ország „first Lady-je” az NDK IX. Pe-
dagógiai Kongresszusán büszkén dicsérte az iskolahálózat ki-
építettségét, valamint a pedagógiai munka sikereit. Egy lipcsei 
intézetben dolgozó két szociológus, Wilfried Schuberth és 
Walter Friedrich 1988-as kutatása ugyanakkor nem a pártve-
zetés által várt eredményeket hozta. A megkérdezett fiatalok 
11%-a szerint a fasizmusnak „megvoltak a maga jó oldalai is”, 
6%-uk pedig azt mondta, hogy „Adolf Hitler csak jót akart a 
német népnek”. A fiatalok alig több mint fele, 57%-uk tett vol-
na meg mindent azért, hogy az 1945-ös katasztrófába torkolló 
rendszer még egyszer ne épülhessen fel.53 Az ifjúságpolitiká-
ban tátongó lyukak mellett egy érdekes generációs konfliktus 
is kialakult az NDK-ban. Az egyre inkább elöregedő párt- és 
államvezetés többsége az 1920-as, 1930-as években nőtt fel, 
vagyis a saját bőrükön tapasztalhatták meg a tömeges mun-
kanélküliséget és nyomort. Az általuk a következő generációk 
számára megálmodott szerény, de biztos életkörülmények, 
vagyis az iskolai képzés, a munka és a lakás biztosítása az 
1970-es évekre szinte minden keletnémet állampolgár számá-
ra elérhetővé vált. Ezzel együtt járt azonban az is, hogy a fiata-
lok megkérdezése nélkül tervezték meg jövőjüket. Hála és ün-
neplés helyett azonban az előre meghatározott életpályára 
némelyek lázadással reagáltak. Míg a nyugatnémet punkok 
egyik gyakran használt szlogenje a „Nincs jövőnk!” volt, addig 
keleti barátaiké a „Túl sok a jövőnk!”.54 

A xenofóbia és a sajátos keletnémet provincializmus az 
1950-es évektől különösen erős volt, mivel a külföldre való 
utazást sokan egyáltalán nem igényelték. A más népekkel való 
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személyes érintkezés hiánya, az NDK-ban élő kisebbségek 
minimális aránya erősítette az idegenekkel szemben érzett 
gyanakvást.55 A szovjet blokk és Izrael állam viszonyának el-
mérgesedésével az NDK hivatalos pánarab és antiizraeli jelle-
get öltött, ezzel próbálván – egyébként sikeresen – a második 
világháborúból származó, a zsidóknak fizetendő kártérítést 
semmissé nyilvánítani. A történelemkönyveket olyan sokszor 
írták át, míg végül a holokauszt vagy kimaradt belőlük, vagy 
elhatárolták azt Izrael államtól, amely az Egyesült Államok 
„imperialista előbástyája” volt a közel-keleti térségben.56 

Végül, de nem utolsósorban a szélsőjobboldali eszmék ter-
jedését az értékrendek 1980-as években végbemenő szétesé-
sével magyarázzák. Legkésőbb ekkorra kiderült, hogy az 
NSZK utoléréséről és az egekbe szökő életkörülmények bizto-
sításáról szült elképzelések álmok maradnak. A rendszer túlél-
te önmagát, a hatóságok pedig semmi jelét nem mutatták an-
nak, hogy a sok igazságtalanság a közeljövőben megszűnne. 
Ezzel együtt a szocialista öntudat is egyre inkább eltűnőben 
volt, a fiatalok pedig nagyobb mozgásteret és önrendelkezést 
követeltek.57 

Összegzés 

A különböző korai esetek azt mutatják, hogy az NDK hivatalos 
antifasiszta propagandája ellenére neonácik már az állam 
fennállásától kezdve léteztek, ugyanakkor hosszú évtizedeken 
át gyakorlatilag feltűnésmentesen éltek. Párhuzamosan más 
szubkultúrák, például a punkok megjelenésével, az 1970-es 
évek végétől, „az NDK társadalmának agóniája közepette 
váltak fertőzővé, aktívvá és agresszívvá.”58 Az állam a krízis 
jeleit ignorálta, így mindenképp felelős volt a csoportok elsza-
porodásáért, mozgalommá fejlődésükért. A tagadást és a ve-
szély felismerését követően sem tudott azonban valódi alter-
natívákat nyújtani. Az NSZK-ra való hárítás, a kemény bíró-
sági ítéletek, a Stasi és a rendőrség állandó ellenőrzései, va-
lamint a neonácik utcáról való elüldözése csak felszínes meg-

                                                
55 SCHUMANN, 1990. 29. 
56 SIEGLER, 1996. 623. 
57 BRÜCK, 1992. 39. 
58 FARIN–SEIDEL-PIELEN, 1992. 73. 
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oldást jelentett.59 A rendszerrel való összetűzések folytatód-
tak, az újraegyesítést követően pedig a szélsőjobboldali pár-
tokra szavazók aránya már több mint két évtizede ebben a ré-
gióban a legmagasabb. A sors különös iróniája, hogy a kelet-
német szkinhedek egy jelentős hányada utólag gyászolja az 
előző rendszert, mivel szerintük az államszocializmus még 
mindig jobb volt, mint a mai kapitalista Németország, amely 
„a kezdetektől fogva szétrombolja népünk szellemét, lelkét és 
kultúráját.”60 

                                                
59 NEUBACHER, 1994. 34.  
60 SIEGLER, 1994. 619. 



A SZÉLSŐJOBBOLDALI RADIKALIZMUS ELŐRETÖRÉSE... 

 151 

ABSTRACT 

Right-Wing Extremism in the Late Period of the GDR 

The study discusses the history of right-wing extremism in 
the German Democratic Republic, and within this mainly the 
last decade of the state-socialistic system. In the early cold 
war years there have already been incidents with neo-Nazi 
motivation, in spite of that in the officially anti-fascist GDR 
the “German Militarism and Nazism” had been eradicated 
“lock, stock and barrel”. The right-wing extremist subculture 
in the 1980s was populated by various groups, such as 
skinheads, faschos or hools. In the beginning they were 
mostly imitating western fashion trends, but by the years, 
they developed their own dynamic. Right-wing individuals 
and groups built up a widespread network of contacts within 
the GDR and with contacts abroad. After the growing number 
of acts of violence against Jews, foreigners and punks, the 
leadership could not deny anymore, that they have to face a 
problem with this subculture. Of course, they did not admit it 
in public. The responses from above, from the organs of state 
security can be summarised in three words: monitoring, 
pursuing and persecuting the neo-Nazis. The effectiveness of 
these methods are questionable, that is one of the reasons, 
why is right-wing extremism in East Germany still popular.  
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NIKOWITZ-HOLLÓ MÁRTON 

A délszláv háborúk (1991–1995)1 

Horvát aspektusok 

Bevezetés 

tjepan Mesić 1991. október 8-án kijelentette: „Jugoszlá-
via többé nem létezik!”.2 Hogy miért nem? Azért, mert 
Európa II. világháborút követő évtizedeinek legvéresebb 

háborúja darabokra szakította az egykor jelentős presztízzsel 
bíró föderációt. Ez a háború százezrek számára jelentette a 
halált, szenvedést, családtagjaik, otthonuk, vagyonuk elvesz-
tését, szülőföldjük elhagyását, míg másoknak függetlenséget, 
szabadságot, etnikai és vallási alapon újjászerveződő országuk 
nemzetállammá válását hozta el. A „balkáni lőporos hordó”, 
mint oly sokszor a történelem során, 1991-ben újból robbant. 
 A délszláv háborúk vizsgálata két szempontból is kiemelke-
dő jelentőséggel bír. Egyrészt fontos a délszláv térség Ma-
gyarországhoz való földrajzi közelsége miatt. Ezzel természe-
tesen összefügg hazánk és a délszláv államok közös történel-
me, valamint a szoros politikai és gazdasági kapcsolatok is. A 
másik fontos tényező a téma aktualitása. Nem egészen húsz 
évvel ezelőtt még szomszédunkban zajlott a Jugoszláviát szét-
szabdaló háború, így ebből logikusan következik, hogy hatásai 
máig érezhetők, példának okáért említhetjük Bosznia-
Hercegovina problémáját, mivel a mesterségesen egyben tar-
tott állam normális működését napjainkig sem sikerült meg-
oldani. 
 Dolgozatom célja, hogy bemutassam Jugoszlávia 1991–
1995 között zajló felbomlásának folyamatát, különös tekintet-
tel Horvátország önállóságáért vívott harcára. A téma elemző 
vizsgálata komplex, összefoglaló írást igényelne, ám a terje-
delmi kereteket figyelembe véve ezúttal csak Horvátország 
1991–1995 közötti szerepére koncentrálok, bár Jugoszlávia 
                                                
1 A dolgozat szakmai lektorálását Dr. Juhász József végezte. Munkáját 

ezúton is köszönjük! 
2 MESIĆ, 2003. 382. 
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felbomlásának megértéséhez elengedhetetlen, hogy szükség 
esetén kilépjek ezen idő- és térbeli keretek közül. Vizsgálódá-
somat több terület, például hadtörténet, diplomáciatörténet, 
politikatörténet együttes használatával folytatom. 
 A kétpólusú világrend felbomlásával maradt egy, a II. vi-
lágháború után létrehozott Jugoszlávia, amely a keleti blokk 
megszűnésével elvesztette korábbi szerepét az európai erő-
egyensúly fenntartásában, és fennálló formájában képtelen 
volt az új világrendbe illeszkedni. A külső impulzusok és belső 
bomlasztó folyamatok együttes hatására az egykor Josip Broz 
Tito által egybeforrasztott tagállamok néhány év leforgása 
alatt egymás kiengesztelhetetlen ellenségeivé váltak, így egye-
nes út vezetett Jugoszlávia szétszakadásához. Célom annak 
bemutatása, hogy a Jugoszláviát körülvevő egykori bipoláris 
világrend felbomlása hogyan befolyásolta a jugoszláv belpoli-
tika alakulását. Szintén meghatározó a föderatív államot be-
lülről bomlasztó okok vizsgálata, ám ezek mindegyike szoros 
összefüggést mutat a nemzetközi változásokkal. Munkámban 
kitérek a nagyhatalmaknak és meghatározó nemzetközi szer-
vezeteknek a délszláv válság rendezésében játszott szerepére 
is.  
 Mik voltak azok az okok, amik elvezettek Jugoszlávia fel-
bomlásához? Hogyan értékelhető a békefenntartók működé-
se? Milyen szerepe volt a nemzetközi kapcsolatoknak a válság 
eszkalálódásában, majd rendezésében? Ilyen és ehhez hasonló 
kérdésekre keresem a választ. A dolgozatban röviden vázolom 
a háború főbb eseményeit és mozzanatait, bemutatom az 
egymással szembenálló felek céljait és lehetőségeit. Írásom 
lezárásaként pedig kitérek a hágai törvényszéken zajló perekre 
és a térség európai integrációs kilátásaira is. 

A felbomlás okai 

Jugoszlávia a nemzetközi porondon 

Akárcsak korábban Jugoszlávia létrejöttében, felbomlásában 
is igen jelentős szerepet játszottak a nemzetközi relációk, mi-
vel „a délszláv nemzetek az egymáshoz és Jugoszláviához va-
ló viszonyukat is mindig a külvilághoz való viszonyuk függ-
vényében határozták meg”.3 Az 1970-es években kezdődő vi-
                                                
3 JUHÁSZ, 1997. 58. 
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lággazdasági korszakváltás, és az ennek hozományaként létre-
jött adósságválság Jugoszláviát is súlyosan érintette. Az adós-
ság következtében a gazdaság kényszerpályára került. Ez a 
gazdasági válság elmélyítette a szakadékot a jugoszláv tagköz-
társaságok között: a fejlettebbek (Horvátország és Szlovénia) 
úgy érezték, hogy aránytalanul nagy terhet viselnek a felada-
tokból és az adósságtörlesztésből, a déliek viszont kizsákmá-
nyolva érezték magukat. Éppen a gazdasági tehervállalásból 
adódóan bontakoztak ki az északi és déli köztársaságok közöt-
ti államjogi viták a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulójára. 
Az északiak konföderáció javaslatával a déliek föderációs egy-
ségtörekvése állt szemben.  
 Jelentős tényező, hogy Jugoszlávia szerepe a bipoláris vi-
lágrend megingásával geopolitikailag leértékelődött és elvesz-
tette korábbi szerepét az európai erőegyensúly fenntartásá-
ban. Az 1980-90-es évek fordulóján a nagyhatalmak már nem 
szenteltek akkora figyelmet Jugoszláviának (a franciák és an-
golok már nem tartottak a német túlsúlytól, Moszkva pedig a 
belső problémáival volt elfoglalva). 1989 végétől ideológiai 
síkon is új irányt vett Jugoszlávia és a Nyugat viszonya: Szer-
biában, a többi közép-kelet-európai állammal ellentétben nem 
történt meg a rendszerváltás, így Milošević és kommunista 
pártja elszigetelődött. A nyugati világ Jugoszlávia egyben tar-
tásának kezdeti támogatásakor a Ante Marković szövetségi 
kormányfő által meghirdetett politikát preferálta (a nyugat 
egyfajta jugoszláv Gorbacsovot látott benne), mivel egyedül ő 
képviselte a nyugatiak által is támogatott platformot, amely-
nek keretében megvalósulhatott volna a rendszerváltás, de 
Jugoszlávia egyben tartása is. 
 A Jugoszlávia köztársaságai közti viszony megromlásában 
igen fontos szerepet játszott még az európai integrációs fo-
lyamat és a tagállamok ehhez való eltérő viszonyulása is. Szlo-
vénia és Horvátország csatlakozni kívánt az európai integráci-
óhoz, de ehhez függetlenedniük kellett az őket visszatartó déli 
köztársaságoktól, akik viszont ragaszkodtak az egységhez. A 
jugoszláv állam felbomlásában az egyik legmeghatározóbb 
szerepet – az egész posztszocialista régióban megfigyelhető – 
nemzetállami létért folytatott harc játszotta: céllá a közös ál-
lam felbontásával párhuzamosan a saját nemzetállam létreho-
zása vált. Ezt a folyamatot segítette elő a nemzetközi háttér, 
mivel a kettéosztott világrend lehanyatlásával lehetőség nyílt 
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az átrendeződésre az újabb status quo kialakulása előtt. Meg-
említendő még, hogy az el nem kötelezettek mozgalma – 
amelynek Jugoszlávia alapítója és jelentős tagországa volt – 
légüres térbe került, így Jugoszlávia elvesztette addig megha-
tározó, sikeres külpolitikai „híd” szerepét Kelet és Nyugat kö-
zött.4 

A belpolitikai válság 

Jugoszlávia felbomlásának megértéséhez – a nemzetközi hát-
tér változásán túl – fontos látnunk a belpolitikai összetevőket 
is: az állam gazdasági és társadalmi válsággal küszködött, és 
ebben a helyzetben lépett színre 1986-ban Slobodan 
Milošević, 5 aki a nagyszerb nacionalizmus fellobbanását hoz-
ta magával.6 A már említett adósságválság, az államjogi viták, 
az európai integrációhoz való eltérő viszony és a rendszervál-
tás elmaradása, valamint a köztársaságokban megerősödő és 
hatalomra törő nacionalista pártok mind a válság elmélyülé-
sét eredményezték. 
 Jugoszlávia miniszterelnöke, Ante Marković igyekezett re-
formokat bevezetni a piacgazdaság megvalósítása érdekében, 
és mindeközben engedményeket tenni a szerb, a horvát és  a 
szlovén vezetőknek. Programja a nép körében széleskörű tá-
mogatásra talált, és ő vált a legnépszerűbb politikussá mind a 
hat köztársaságban. Marković programja ugyan a különféle 
kormányzati rendszerek együttélését hirdette, de a II. világ-
háborút követő első többpárti választásokon győzelmet arató 
nacionalista pártokkal konfliktusba keveredett, és a támadá-
sok kereszttüzébe került. Marković célja Jugoszlávia egységé-
nek megvédése volt, de hangulatjavító (gazdasági) intézkedé-
sei ellenére lemondásra kényszerült. 1991. december 20-án 
tette le hivatalát, miután hatalmát ténylegesen már sehol nem 
gyakorolhatta.7 

                                                
4 JUHÁSZ, 1997. 57–62. 
5 Az 1941-ben született Milošević jogász volt. Vállalatvezetőként, majd 

bankelnökként dolgozott. 1984-ben a belgrádi pártbizottság, majd 
1986-ban a szerbiai pártszervezet vezetője lett. 1986–1989 között a 
szerb KSZ elnöke. JUHÁSZ, 1999. 360. 

6 JUHÁSZ, 1999. 190–191. 
7 SILBER–LITTLE, 1996. 91–92. 
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 A központi hatalom összeomlásával és a köztársaságok el-
szakadási szándékainak köszönhetően Jugoszlávia megállít-
hatatlanul robogott a polgárháború felé. A robbanásra váró 
lőporos hordó kanócának meggyújtásában kulcsszerepet ját-
szott a Tito halála után keletkezett hatalmi űrt betölteni akaró 
Milošević és politikája. 
 Belgrádban kezdődött meg a szerbek és a horvátok közti 
harc ideológiai előkészítése, így például a szerb sajtóban tö-
megével jelentek meg a horvát usztasák II. világháborúban 
elkövetett rémtetteiről szóló írások, továbbá a világháború 
szerb áldozatainak számát is jelentősen felnagyították, ezáltal 
próbálva félelmet és gyűlöletet szítani a szerbekben. Egyre 
gyakrabban vonták kétségbe Horvátország határainak elfo-
gadhatóságát is. Szintén a nagyszerb eszme előretörését szol-
gálta, és az elkövetkező háborút is előrevetítette, Milošević 
1989. június 28-án a rigómezei csata 600. évfordulója alkal-
mából elmondott koszovói beszéde.8 
 Ami a szerb célokat illeti, az úgy foglalható össze, hogy 
„ahol egy szerb is él, az Szerbia”. Ezen az alapon tarthattak 
igényt a baranyai háromszögre, Kelet-Szlavóniára, a 
Krajinára, valamint Bosznia-Hercegovina jelentős részére is. 
Végső soron a terv a régóta vágyott „Nagy-Szerbia” létrehozá-
sa volt. Természetesen az etnikai célok mellett a területszer-
zésnek gazdasági-stratégiai okai is voltak.9 
 A nagyszerb ideológia alapjainak lefektetésével párhuza-
mosan léptek színre Jugoszlávia más országainak a nemzetál-
lamok megteremtését célul kitűző pártjai és nacionalista veze-
tői is, így Horvátországban a Franjo Tuđman vezette Horvát 
Demokrata Közösség (HDZ), Boszniában pedig az Alija 
Izetbegović által irányított Demokratikus Akciópárt (SDA). 

A háború kitörése 

Horvátországban a HDZ 1990-es tavaszi győzelme után július 
25-én a horvát országgyűlés, a szábor elfogadott egy szuvere-
nitási nyilatkozatot és visszaállította a régi horvát állami jel-
képeket, valamint a szlovénokkal együtt közösen beterjesztet-
tek a szövetségi szervekhez egy konföderációs tervezetet, 
amelyben integrációs rendszert javasoltak. 1990. december 
                                                
8 SOKCSEVITS–SZILÁGYI–SZILÁGYI, 1994. 321. 
9 ARDAY, 2002. 285.  
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22-én új alkotmányt fogadtak el, majd az 1991. május 19-én 
megtartott népszavazáson a résztvevők 94%-a a függetlenség-
re szavazott. 1991. január 20-án Horvátország és Szlovénia 
védelmi egyezményt kötött, és arra irányuló törekvéseket fo-
galmaztak meg, hogy a központi kormányzattól független 
fegyveres erőt hozzanak létre. Mivel a Jugoszláv Néphadsereg 
(JNA) az 1990-es választások után bevonta a horvát terület-
védelem fegyverzetét, ezért a horvátok számára nem maradt 
más út, minthogy a rendőrséget fejlesszék, elhorvátosítsák és 
fegyverzetét külföldről szerezzék be. Ebbe a külföldi beszer-
zésbe illeszkedik bele, hogy Magyarország 24 000 
Kalasnyikov típusú géppisztolyt és más fegyvereket (így lég-
védelmi eszközöket, géppuskákat és páncéltörő fegyvereket, 
valamint ezekhez lőszereket) adott el Zágrábnak 1990-ben, 
ami a horvát hadsereg háború eleji szegényes fegyverállomá-
nyát ismerve nem elhanyagolható mennyiség. Ez az eset 
híresült el Kalasnyikov-botrány néven.10 A HDZ politikáját 
erős horvát nacionalizmus hatotta át, és ebből eredően az új 
alkotmány megvonta a horvátországi szerbektől az „államal-
kotó” státuszt és elutasították a kisebbségi autonómiára való 
törekvésüket is. Ezt tetézte még a szerbek vezető pozíciókból 
való eltávolítása is. A horvátországi szerbséget megosztotta a 
zágrábi politika.11 

A krajinai szerb felkelés 

Az 1990-es választásokon a horvátországi szerbek nagy része 
ugyan még a horvát reformkommunista pártra adta le voksát, 
de a knini körzetben a(z egyre radikalizálódó, kezdetben 
Jovan Rašković vezette autonómiát követelő, majd Milan 
Babić vezetése alatt militáns szeparatista párttá szerveződő12) 
Szerb Demokrata Párt nyerte a választást. Milošević ezután 
mindent megtett a horvátországi szerbek egységbe tömöríté-
séért. 
 A választások után a knini szerb képviselők megtagadták a 
horvát országgyűlésen való részvételt és népszavazást szervez-
tek a szerb területi autonómiáról, végül 1990. augusztus 17-én 

                                                
10 ZELMANOVIĆ, 1995. 6.; Martin Špegelj horvát hadügyminiszter 

nyilatkozatára támaszkodva tarthatjuk reálisnak ezen adatokat.  
11 JUHÁSZ, 1997. 71–72. 
12 JUHÁSZ, 1997. 72. 
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nyíltan szembefordultak Zágrábbal: Kninben a Milan Babić 
vezette helyi szerbek felkelést robbantottak ki, valamint elvág-
ták a Horvátország északi része és Dalmácia közti vasúti és 
közúti összeköttetést (megakadályozva ezzel az engedetlen 
szerb rendőrőrsök lefegyverzését, és az autonómiáról meghir-
detett szerb népszavazás elleni fellépést).13 A horvát belügy-
minisztérium erővel próbálta felszámolni a helyzetet, és há-
rom helikoptert küldött Kninbe. A horvátok nem rendelkeztek 
a konszolidáláshoz elégséges erővel, akciójukat végül a JNA 
repülőgépei megakadályozták (ez volt az első beavatkozásuk a 
szerbek oldalán). A horvátok kísérlete erősítette a horvátor-
szági szerbek elszakadási törekvéseit.14 
 A szerbek ezután megtartották a népszavazást, majd ez 
alapján 1990. október 1-jén kikiáltották a szerb autonómiát, 
amit december 21-én a Krajinai Szerb Autonóm Körzet életre 
hívása követett. 1991 tavaszán a fegyveres konfliktusok száma 
jelentős mértékben szaporodott a körzetben. Március és má-
jus folyamán a rendőrállomások hovatartozása miatt kirob-
bant összecsapások helyszíne volt Pakrac, Plitvice és Borovo 
Selo. (Utóbbi összecsapások már halálos áldozatokat is köve-
teltek). Ezen konfliktusokba már a JNA is beavatkozott, elvi-
leg békefenntartóként, a gyakorlatban viszont a szerb felkelők 
támogatójaként. 
 A szerb–horvát viszony romlását fokozta az a momentum, 
hogy 1991. május 15-én az államelnökség leszavazta a rotáció 
szerint a szövetségi elnöki poszton következő horvát Stjepan 
Mesić beiktatását, a krajinai szerbek pedig május 12-én egy 
újabb népszavazáson megerősítették a horvátoktól való elsza-
kadási szándékukat.15 

A tíznapos szlovéniai határháború 

Szlovéniában 1990. december 23-án népszavazást tartottak, 
amelyen a szavazók 88,5%-a támogatta az ország függetlensé-
gét. Szlovénia az elszakadáshoz jobb feltételekkel rendelke-
zett, mint Horvátország: etnikailag és a függetlenség kérdésé-
ben politikailag is homogén volt, valamint viszonylag jelentős 
fegyveres erővel bírt. Fontos megemlíteni azt a meghatározó 
                                                
13 JUHÁSZ, 1997. 73. 
14 SOKCSEVITS–SZILÁGYI–SZILÁGYI, 1994. 322. 
15 JUHÁSZ, 1997. 73. 
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tényt is, hogy Szlovénia nem volt része a nagyszerb expanziós 
célterületnek. 
 Szlovénia és Horvátország 1991. június 26-án kihirdette 
függetlenségét, és a szlovének átvették a szövetségi hatóságok-
tól a határellenőrzést, a légi irányítást, leállították a vámille-
ték befizetését, és megkezdték a szlovén–horvát határ felállí-
tását. Azonban a JNA titóista vezető tisztjei számára ezen lé-
pés elfogadhatatlan volt, mivel ezt alkotmányellenes határ-
módosításnak tekintették, ezért 1991. június 27-én a JNA tá-
madást indított Szlovénia ellen.  A fegyveres harcok tíz napig 
tartottak, és az 1991. július 7-8-i brioni konferenciával értek 
véget. A háború áldozatainak száma kb. 53-67 fő, akik nagy-
részt a JNA katonái voltak. A brioni egyezményben három 
hónapos moratóriumot fogadtak el. Az államelnökség 
Milošević céljaival összhangban július 18-án döntött a JNA 
csapatainak három hónap alatt történő kivonásáról Szlovéni-
ából, ennek megtörténtével az ország függetlenné vált. 
 A JNA szlovéniai vereségében jelentős szerepet játszott az a 
tény, hogy a hadsereg nehezen volt mobilizálható (bár katonai 
túlerőt képezett), de jelentős erői voltak lekötve Horvátor-
szágban és Koszovóban.16 Azonban fontos leszögeznünk, hogy 
nem szlovén katonai csoda áll az események hátterében. A 
JNA ekkor a világ negyedik legerősebb hadserege volt, így ere-
jéből adódóan könnyedén megszállhatta volna Szlovéniát, 
még ha annak lakói tényleg jól fel is készültek az ellenállásra. 
Alapvetően a szlovéniai akció a tisztek külön kezdeményezése 
volt, amely mögül hiányzott a politikai akarat, így amint utób-
bi érvényre jutott, beszüntették a harcot. 

Az 1991-es horvátországi háború 

1991. július elejétől újabb JNA-egységek és szerb szabadcsa-
patok vonultak be Horvátország területére. Az 1992 januárjá-
ban és májusában végrehajtott tábornoki személycserékkel 
végleg szerb hadsereggé alakult a JNA. 
 Horvátország megtámadásában a legnagyobb szerep ugyan 
a JNA-nak jutott, de fontos megemlíteni a szintén támadó-
ként fellépő, a szerb területek Zágrábtól önállósult rendőrség-
ét, valamint az önkéntes szabadcsapatokat. (Ilyeneket szerve-

                                                
16 JUHÁSZ, 1997. 73–77. 
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zett például Vojislav Šešelj vagy Željko Raznatović-Arkan is.) 
Utóbbiak harcértéke azonban nem volt jelentős, inkább az et-
nikai tisztogatásokból és fosztogatásokból vették ki részüket.17 
 A JNA vezetői sokáig reménykedtek az egységes Jugoszlá-
via fenntartásában, de Milošević céljainak megfelelően a had-
sereg elszerbesedésével valóságos céllá a horvátországi szer-
bek védelme és szerb, illetve szerbnek mondott területek Zág-
rábról való leválasztása vált, valamint megtörtént a JNA nyílt 
kiállása Milošević mellett. 
 A nagyszerb ideológia elfogadása után lépett működésbe a 
JNA hadigépezete. 1991 júliusában összecsapásokra került sor 
a Horvát Nemzeti Gárda (ZNG) és a JNA között egyes dalmá-
ciai és szlavóniai helyszíneken, valamint Likában és 
Banijában. Harcok folytak a Zágráb–Belgrád autópálya ellen-
őrzéséért, augusztus végére pedig Baranya került szerb ellen-
őrzés alá, valamint bezárult a Vukovár körüli ostromgyűrű is. 
Szeptember 14-től kezdve a ZNG blokád alá vette a laktanyá-
kat, amelyre válaszul a JNA megszállta Horvátország terüle-
tének közel egyharmadát. A szerbek Maslenicánál kijutottak a 
tengerig, a flotta pedig a dalmáciai kikötőket vonta blokád alá, 
így Dalmáciát elszigetelték a központi horvát területektől, a 
szárazföldi csapatok pedig Pakrac–Verőce irányába nyomulva 
szinte teljesen elvágták Szlavóniát. Az erőátcsoportosítás és a 
laktanyák visszaszerzésének céljából a szerb csapatokat a 
megszállt területeken vonták össze, és kivonultak Horvátor-
szág többi részéből. November 9-én az ún. csonka elnökség a 
helyzet befagyasztása érdekében ENSZ-csapatok bevonulását 
kérte. December 19-én pedig kikiáltották a Krajinai Szerb 
Köztársaságot, amelyben összevonták a szerb autonóm körze-
teket.18 
 Az 1991-es novemberi és decemberi események nem jelen-
tették a harcok befejeződését. Ugyan Dalmáciát és Szlavóniát 
elszigetelték a horvát központtól, de továbbra is voltak kitartó 
városok, így például a háború legnagyobb ütközetének helyt 
adó Vukovár. A város 84 napos ostrom után november 18-án 
esett el, mivel a horvát hadsereg a kitartó és hősies védekezés 
után a város feladására kényszerült, mert erőit az ország szét-
szakításának megakadályozására kellett koncentrálnia. A 

                                                
17 JUHÁSZ, 1999. 237–238. 
18 JUHÁSZ, 1999. 238–240. 
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Vukovárt elfoglaló JNA csapatok a városban maradt védőket, 
a kórházban fekvő betegeket, valamint orvosaikat is lemészá-
rolták. A város rommá lövése és az itt maradtak legyilkolása 
egyike volt a szerb csapatok által a háború során elkövetett 
bűntetteknek.19 
 A nemzetközi közvélemény Horvátország mellett való kiál-
lásában jelentős szerepe volt Vukovár elestének és Dubrovnik 
1991. október elsején Crna Gora-iak által megkezdett ostro-
mának is.20 
 Horvátország a szerb támadás hatására megpróbálta meg-
szervezni az össznépi ellenállást. Ennek érdekében minden 
erőforrást a katonai védekezésre fordítottak, és 1991. augusz-
tus 3-án nagykoalíciós kormányt alakítottak. A hadsereg felál-
lítása során támaszkodhattak a rendőrségre, a régi területvé-
delem maradványaira és a JNA-ból átállókra. A hadsereg fon-
tos alakulata az új HDZ-hatalom által megszervezett Nemzeti 
Gárda lett. A horvát hadsereg állandó fegyverhiánnyal küz-
dött. A fegyverhiány miatt külföldi beszerzésre szorultak, így 
fegyverzetük egy részét (az ENSZ BT fegyverembargója miatt) 
leginkább a közel-keleti feketepiacról szerezték be. Martin 
Špegelj tábornok – az első horvát kormány védelmi miniszte-
re – azt nyilatkozta, hogy 1990-ben a horvát rendőrség szá-
mára – a már fentebb említett magyarországi Kalasnyikov be-
szerzésen kívül – négy európai és néhány közel-keleti ország-
ból, valamint az USA-ból és Szlovéniából is vásároltak fegyve-
reket.21 A hadsereg felszerelésében jelentős anyagi támogatást 
nyújtott a horvát diaszpóra. Ezen kívül vagy a JNA-tól szer-
zett, vagy maguk barkácsolta fegyvereket használtak. 
 Ugyan a hadsereg létszáma növekedett és tagjai készen áll-
tak harcra, de képzetlenek voltak, felszerelésük hiányos volt 
és szinte kizárólag csak könnyűfegyverzettel bírtak. Mind-
emellett fontos tény, hogy a hadsereg támaszkodhatott a civil 
lakosság támogatására is. A központi hadsereg (HV) mellett 
említést kell tenni még egy harcoló alakulatról, a Dobroslav 
Paraga vezette Jogpárt fegyveres gárdájáról, a Horvát Védel-
mi Erőkről (HOS). A HOS és a kormányzat viszonya igen kri-
tikus volt, egyrészt az usztasa szellemiség nyílt vállalása miatt, 

                                                
19 SOKCSEVITS, 1997. 38. 
20 JUHÁSZ, 1999. 240–241. 
21 ZELMANOVIĆ, 1995. 6. 
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másrészt azért, mert a HOS tagjai nem tartották megfelelőnek 
a kormány védelmi politikáját. 
 A horvátok számára a fentebb leírt katonai körülmények 
nem kedveztek a nagy frontális csatáknak és ellentámadások-
nak; a fennálló viszonyok közt, „kedvező körülménynek” kizá-
rólag védekező szerepük tudható be. Taktikájuk az volt, hogy 
erőiket a nagy centrumok védelmére és az ország szétszakítá-
sának megakadályozására koncentrálták, és a partizánakció-
kat részesítették előnyben. Az első nagyobb ellentámadásra 
1991 decemberében került sor, amikor sikerült visszafoglalni-
uk Nyugat-Szlavónia egy részét, megszüntetve ezzel Szlavónia 
korábban fennálló elszigeteltségét Horvátországtól. 22 

A háború nemzetközi háttere és megítélése, béke-
fenntartók 

1991 decemberében, amikor a Szovjetunió felbomlása már be-
fejezett ténnyé vált, Németország egyoldalúan bejelentette 
szándékát Szlovénia és Horvátország függetlenségének elis-
merésére. Ezen bejelentés hatására az Európai Közösség tag-
államai 1992. január 15-én elismerték Szlovénia és Horvátor-
szág önállóságát. (Ezt Oroszország február 17-én, az USA pe-
dig április 7-én ismerte el a régi köztársasági határok kö-
zött.23) Horvátország legitimációjával a horvát–szerb háború 
két egyenrangú és nemzetközileg elfogadott állam küzdelmévé 
vált.24 
 Szlovénia és főleg Horvátország elismerésének elodázásá-
val a nemzetközi közösség komoly hibát követett el, mivel 
nagy valószínűséggel ennek tudható be az, hogy a Vukovár 
ostromáért felelős egykori JNA tiszteknek nem kellett Hágá-
ban a vádlottak padjára ülni, mert 1991 őszén még nem egy 
szuverén állam ellen folytattak háborút, hanem saját államuk 
egyik tagországának „megrendszabályozása” volt a harci cse-
lekmények indoka. Itt érdemes felfigyelnünk arra a tényre, 
hogy az újraegyesült, önálló Németország – politikai súlyát 
fokozandó – megpróbált kitörni a „gazdasági óriás, politikai 
törpe” szerepéből. Az Európai Közösség többi tagállama, kü-
lönösen Anglia és Franciaország, igen nagy ellenérzéssel, sőt, 
                                                
22 JUHÁSZ, 1997. 81–82. 
23 JUHÁSZ, 1999. 245. 
24 ROMSICS, 1998. 330–331. 
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félelemmel fogadta a határozott német fellépést, így amennyi-
re lehetett, a továbbiakban megpróbálták kirekeszteni Né-
metországot a délszláv konfliktus rendezését tevőlegesen be-
folyásolni akaró országok sorából.  
 1991 decemberének legvégén Németország lépésének és az 
ENSZ-közvetítésének köszönhetően Szerbia és Horvátország 
fegyverszünetet kötött,25 és elfogadták, hogy a következő év 
elején ENSZ békefenntartó erők érkezzenek a háborús öve-
zetbe. A megállapodás ugyan az intenzív horvátországi har-
coknak véget vetett, de a szerbek által ellenőrzött kelet-
horvátországi területek demilitarizálását nem sikerült elérni, 
mivel a Krajinai Szerb Köztársaság vezetői érvénytelennek 
nyilvánították a megállapodást, hatalmuk fenntartására pedig 
saját parlamentet, kormányt és fegyveres erőt tartottak fenn. 
Az ENSZ békefenntartó erők 1992 áprilisában érkeztek meg 
Horvátországba, így az ottani fegyveres harcok lényegében 
véget értek, de a polgárháború továbbterjedt, és a fegyveres 
konfliktus Bosznia-Hercegovinára tevődött át.26 
 Az ENSZ Biztonsági Tanácsa február 19-én, miután Zágráb, 
Belgrád és Knin is elfogadta a Vance-tervet, határozott az 
ENSZ-Véderő (UNPROFOR) Horvátországba küldéséről, így 
1992. március és július között 14 000 fős nemzetközi béke-
fenntartó kontingens érkezett a horvátországi válságzónákba, 
12 hónapos, de meghosszabbítható mandátummal. Az egysé-
geket négy ENSZ által védett zónába (UNPA) telepítették: a 
baranyai–kelet-szlavóniai, a nyugat-szlavóniai, az észak-
krajinai és a dél-krajinai (knini) szektorokba. Az UNPA-n kí-
vüli területek a horvát közigazgatás alá kerültek, a JNA pedig 
kivonult Horvátországból.27 
 Az UNPROFOR bevonulásával a szerb vezetés elérte célját, 
mivel területfoglalásait nemzetközi jóváhagyással tudta 
befagyasztani, de a békefenntartók bevonulása nem jelentette 
a harcok teljes befejeződését sem. Nagyobb harcokra – az 
1992-1993 során Dubrovnik, Miljevac, Gospić és Maslenica 
térségében folyóktól eltekintve – ugyan nem került sor, de az 
„incidensek” gyakoriak voltak. A misszió eredeti tervei közül 
csak a tűzszünet fenntartása és a (fegyverzetét a helyi szer-
beknél hagyó) JNA kivonulása valósult meg, de feladataik kö-
                                                
25 1992. januárjában Szarajevóban. JUHÁSZ, 1999. 246. 
26 ROMSICS, 1998. 331–332.  
27 JUHÁSZ, 1999. 246. 
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zül sem az általános demilitarizációt, sem a milíciák lefegy-
verzését, sem a menekültek hazatérésének segítését nem sike-
rült végrehajtaniuk. A békefenntartók semlegessége és csupán 
könnyűfegyverzettel való felszereltsége állandó politikai fe-
szültséget és UNPROFOR-ellenes érzelmeket keltett, ami 
rombolta Európa és az EK tekintélyét is a délszláv lakosság 
körében.28 

A fordulat éve: 1995 

Az 1992 és 1995 között zajló több százezer áldozatot követelő, 
etnikai tisztogatásoktól sem mentes boszniai háború idején 
Horvátország „lélegzethez jutott”. Itt kell megemlítenünk azt, 
hogy a horvátországi háború több mint 22 000 emberéletet 
követelt, horvát oldalon kb. 8000 katona, és több mint 6000 
civil, szerb oldalon nagyjából 6000 fő vesztette életét a har-
cokban, továbbá a mai napig közel 2000 embert tartanak 
nyilván eltűntként.29 Ugyan a boszniai harcokban jelentős 
számban vettek részt horvát katonák is, az országnak lehető-
sége nyílt a hirtelen jött és nagy területi veszteséggel lezárult 
1991-es szerb–horvát háború után az állapotok rendezésére és 
egy ütőképes hadsereg megszervezésére. 
 1995-ben a horvátok már elég erősnek érezték magukat 
ahhoz, hogy a rendezést az erőpolitika síkjára tereljék, így 
Tuđman már nem járult hozzá az UNPROFOR 1995. március 
31-én lejáró mandátumának meghosszabbításához.30 Ezt kö-
vetően 1995-ben látványos fordulat következett be a hadszín-
tereken. Július 22-én megkötötték a horvát–bosnyák egyez-
ményt Bihać felmentésére. A horvátok 1995. augusztus 4-én 
(Ante Gotovina tábornok vezetésével) megindították a Vihar-
hadműveletet a Krajinai Szerb Köztársaság felszámolására, 
amely hivatalosan augusztus 7-ig tartott. A szerbek gyakorla-
tilag nem tudtak harcba bocsátkozni a 180 000 főre felduz-
zasztott horvát hadsereggel, amelynek tagjai már augusztus 5-
én bevonultak Kninbe, végül a szerbek pár nap alatt, harc nél-
kül feladták a területet. 31  Az ott élő mintegy 200 000 szerb 
lakos menekülésre kényszerült, és a katonákat követően el-

                                                
28 JUHÁSZ–MÁRKUSZ–TÁLAS–VALKI, 2003. 81–82. 
29 SOKCSEVITS, 2011. 686. 
30 JUHÁSZ, 1997. 86. 
31 JUHÁSZ, 1997. 101–102. 
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hagyták a területet. A horvátok, krajinai győzelmük után se-
gítséget nyújtottak a bosnyákoknak Bihać felmentésében, és 
ezzel elvágták Knint a szerbek lakta területektől. Az erőegyen-
súly a gyors horvát és bosnyák offenzívát követően a szerbek 
hátrányára változott meg.32 
 A gyors fordulat magyarázata igen összetett. Mindenképp 
számolnunk kell azzal, hogy a horvát és bosnyák offenzívával 
egy időben a szerbeknek szembe kellett nézniük a NATO légi 
csapásaival is. Augusztus 30-ától két héten át zajlottak a beve-
tések, amelyek során fontos katonai állásokat és infrastruktu-
rális célpontokat támadtak. Igen jelentős feltétele az erővi-
szonyok megváltozásának Horvátország 1990 óta történő 
fegyverkezése, az amerikai katonai tanácsadók megjelenése az 
országban, valamint hogy a fegyverembargó ellenére szemet 
hunytak fegyverimportja felett, amelynek valós mértékéről 
csak találgatások vannak. A fegyverek jelentős részét nagy va-
lószínűséggel a volt NDK-s arzenálból vásárolhatták. Horvát-
ország létrehozta saját hadiiparát is, így 1995-re létrejöhetett 
egy olyan horvát hadsereg, amely a krajinai és boszniai szerb 
erőkkel szemben erőfölénybe kerülhetett. A szerbek elleni of-
fenzíva hatékonyságát segítette a bosnyák hadsereg erősödése 
is. A harctéren tapasztalható fordulat szintén egyik kiváltó oka 
lehetett Belgrád és Milošević politikai irányváltása. Milošević 
számára komoly vetélytársat jelentett Radovan Karadžić, a 
nagyszerbizmus nyílt hirdetője, valamint a Szerbia ellen beve-
zetett gazdasági embargó is elkezdte éreztetni hatását, így 
idővel ez is engedményekre kényszerítette Belgrádot. A fordu-
lat további okának tekinthetjük Belgrádnak Knintől és Palétől 
való elhidegülését. Míg Milošević számára elfogadható (sőt, 
talán kedvező) lett volna az adott állapotok befagyasztása, ad-
dig Kninben és Paléban nem ismerték fel időben a nemzetközi 
helyzet változását, és túlbecsülték katonai erejüket. Az utolsó, 
de nem elhanyagolható szempont, hogy az események (Bosz-
nia tekintetében) előre megtervezett forgatókönyv alapján zaj-

                                                
32 JUHÁSZ–MÁRKUSZ–TÁLAS–VALKI, 2003. 156–157. 
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lottak, amely találgatások tárgyát képezi egészen Milošević és 
Tuđman 1991-es karađorđevói találkozója óta.33 

A daytoni béke és az erdőd–zágrábi egyezmény 

Az 1995. szeptember 8-án és 26-án folytatott tárgyalásokon 
elvi keretegyezmény született a békéről. A szerbek szeptember 
20-ra kivonták nehézfegyverzetüket a tiltott zónából, azaz 
Szarajevó 20 kilométeres körzetéből, október 12-én pedig ál-
talános tűzszüneti egyezményt kötöttek, majd november 1-jén 
sor kerülhetett a béketárgyalások megindulására az amerikai 
Daytonban.34 A boszniai békeszerződés 1995. november 25-én 
született meg Daytonban, de a szerződés hivatalos és ünnepé-
lyes aláírására csak december 14-én Párizsban került sor.35 
 1995 novemberére a szerbek által 1991 óta kézben tartott (a  
Horvátország 4,6%-át kitevő) Kelet-Szlavóniában, különösen 
Eszéken és Vinkovciban a helyzet pattanásig feszült, mivel a 
határ mentén a horvátok csapatmozgásokban kezdtek. A hely-
zetet az 1995. november 12-én aláírt erdőd–zágrábi 
horvát–szerb egyezmény rendezte, amelyben kimondták Ke-
let-Szlavónia, Baranya és Nyugat-Szerémség békés 
reintegrációját. A szerb fél Erdődön, a horvát pedig két órával 
később Zágrábban írta alá az okmányt. Egy nappal korábban 
még eredménytelennek tűntek Tuđman és Milošević daytoni 
tárgyalásai, de az éjszaka váratlanul Zágrábba utazott Saranić, 
a horvát delegáció tagja azzal a céllal, hogy tető alá hozza a 
megállapodást. 
 A megállapodás főbb pontjai a következők: a térségben 12 
hónapos átmeneti időszak kezdődik, ami a szerződő felek 
egyikének kérésére egyszer meghosszabbítható újabb egy év-
re; felkérik az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy erre az idő-
szakra vállalja a kormányzást, valamint hozzon határozatot 

                                                
33 JUHÁSZ, 1997. 102–105.; Megjegyzendő, hogy a karađordevoi találko-

zón elhangzottakról máig nem rendelkezünk megbízható információk-
kal. A témával foglalkozó szakirodalom és a nemzetközi sajtó hisz ab-
ban, hogy a találkozón megtörtént Bosznia felosztása, de még a két el-
nök közvetlen környezetéhez tartozó politikusok, szakértők is ellentéte-
sen nyilatkoznak róla és a horvát történetírásban is megtalálható az az 
álláspont, hogy a felosztás megtörtént, de hitelt érdemlő bizonyítékot 
nem találunk rá. SOKCSEVITS, 2011. 695. 

34 JUHÁSZ, 1999. 268. 
35 JUHÁSZ, 1997. 108. 
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olyan nemzetközi erő létrehozásáról, amely az átmeneti idő-
szakban fenntartja a békét, és a nemzetközi erők által megha-
tározott határidőn belül demilitarizálják a térséget. Lehetővé 
teszik a menekültek és az áttelepített személyek hazatérését, 
és lépéseket tesznek a közüzemek tevékenységének megindí-
tására. Létrehozzák az átmeneti rendőrséget, és tiszteletben 
tartják az emberi és szabadságjogokat. Mindenki visszakap-
hatja a tőle törvénytelen eszközökkel elvett tulajdont, vagy 
kártérítésre tarthat igényt. Az érdekelt államok és szervezetek 
lépéseket tesznek a szerződés teljesítése érdekében. Az átme-
neti időszakot követően hosszútávon figyelemmel kísérik a 
térségben élő személyek emberi jogainak tiszteletben tartását, 
valamint bizottságot hoznak létre az egyezmény betartásának 
ellenőrzésére. Az átmeneti időszak lejárta előtt harminc nap-
pal helyhatósági választásokat tartanak, a horvát kormány 
pedig együttműködik az átmeneti kormányzattal és a nemzet-
közi erőkkel.36 
 1998. január 15-én Kelet-Szlavónia visszakerült a zágrábi 
közigazgatás alá. A terület visszaadása alkalmából nagyszabá-
sú ünnepséget rendeztek Vukováron. A horvát közigazgatás 
teljes körű kiterjesztésével megkezdődhetett a háborús károk 
felszámolása, a terület újjáépítése és a 75 000 menekült, köz-
tük a magyarok visszatérése a területre.37 

Horvátország és az európai integráció 

Az 1990-es évek elején háborús övezetnek számító Nyugat-
Balkánt 1995 és 1999 között nem tartották alkalmasnak arra, 
hogy beálljon az Európai Unióba készülők sorába. Ebben az 
időszakban az Unió kereskedelmi kedvezményekkel és pénz-
ügyi segítséggel próbálta Nyugat-Európa irányába húzni a 
balkáni országokat.38 1991-től napjainkig az EU által a Nyu-
gat-Balkánnak adott támogatásokat három szakaszra oszthat-
juk: az első az 1991–1999 közötti szakasz, ekkor az ECHO 
(European Commission Humanitarian Aid and Civil 
Protection), az OBNOVA (horvát szó, jelentése: felújítás, 
megújítás) és a PHARE (Pologne, Hongrie Aide a la 
Reconstructionéconomique) szerepe meghatározó; a második 
                                                
36 NÉPSZABADSÁG, 1995. 1–2. 
37 UNGÁR, 1998. 1–2. 
38 VINCZE, 2008. 30. 
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szakasz a CARDS (Community Assistance For Reconstruction, 
Development and Stabilisation) 2000-es bevezetésével kez-
dődött és 2006-ig tartott; a harmadik szakaszt az IPA 
(Instrument for Pre-Assistance) fémjelzi 2007-től napjain-
kig.39 A kezdeti távolságtartó magatartás után a NATO 1999-
es koszovói beavatkozása változást hozott a nyugat-balkáni 
országok felé tanúsított addigi uniós állásponton. A változás 
az 1999-es német elnökség tevékenysége idején következett 
be, mivel útjára indították a stabilitási paktumot és elindult a 
stabilizációs és társulási folyamat is. A Nyugat-Balkán államai 
és az EU közti kapcsolat fordulópontját a 2000-es év hozta el. 
Ettől kezdve az Unió nyugat-balkáni politikája koherensebbé 
és aktívabbá vált, valamint az EU és az USA térségbeli szerep-
vállalása is kiegyensúlyozottabb lett. A fordulat fontos oka-
ként kell megemlítenünk, hogy 2000 után a Nyugat-Balkán 
minden országában demokratikus erők jutottak hatalomra, 
mivel Franjo Tuđman 1999. novemberi halálával és Slobodan 
Milošević 2000-es, a szerbiai demokratikus erőktől elszenve-
dett veresége révén a délszláv háború „két főszereplője” tűnt 
el a politika színpadáról, így Szerbiában és Horvátországban 
is lehetővé vált a demokratikus átalakítás és a reformok elin-
dítása. Mindez növelte a nyugat-balkáni államok és az EU 
közti kommunikáció sikerességét. A térség európai integráció 
felé vezető útján meghatározó szerepet játszott a 2003-as 
thesszaloniki találkozó, ahol „európai perspektívát”, azaz 
számos, a stabilizációs és társulási program felgyorsítását elő-
segítő eszközt adtak a Nyugat-Balkán országainak.40 
 A térségből először Horvátország csatlakozhatott az Euró-
pai Unióhoz. Tuđman halálát követően az unió és Horvátor-
szág kapcsolatai addig nem látott fejlődésen mentek keresztül. 
2001 májusában aláírták a stabilizációs és társulási megálla-
podást, majd 2003-ban Horvátország hivatalosan is benyúj-
totta társulási kérelmét. 2004-ben megerősítették az ország 
tagjelölt státuszát, 2005 októberében pedig döntöttek arról, 
hogy a következő évben megkezdik a csatlakozási tárgyaláso-
kat.41 
 Horvátország 2013. július 1-jén az EU teljes jogú tagjává 
vált, annak 28. tagállamaként. Csatlakozásával például szol-
                                                
39 LŐRINCZNÉ BENCZE, 2009. 111–113.  
40 VINCZE, 2008. 31–33. 
41 VINCZE, 2008. 38. 
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gálhat a térség európai integráció irányába elkötelezett orszá-
gai számára. 

Büntetőperek Hágában 

A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizs-
gáló hágai Nemzetközi Törvényszék az elmúlt években sorra 
hozta meg ítéleteit a háborús bűntetteket elkövetők ellen. 
Ugyan a bíróság elé állítottak többsége a szerb oldalról került 
ki, horvátokat is találunk a vádlottak padján. 
 A horvátok ellen folytatott eljárások közül a legismertebb 
az 1995. augusztusi Vihar hadműveletet vezető Ante Gotovina 
tábornok elleni. Gotovina kiadatását a Nemzetközi Bíróság 
régóta követelte, de elfogására csak 2005-ben került sor Spa-
nyolországban.42 Gotovinát azzal vádolták, hogy a Krajina fel-
szabadítását célzó Vihar hadművelet során, csapatai kétszáz-
ezer szerbet késztettek menekülésre, kétezer civilt megöltek, 
további kétezren pedig eltűntek. 2011. április 15-én ítéletet 
hoztak Ante Gotovina tábornok, Mladen Markač tábornok és 
Ivan Čermak volt knini rendőrfőnök perében. Gotovinát 24 
év, Markačot 18 év börtönre ítélték, Čermakot viszont felmen-
tették.43 A Horvátországban hősként ünnepelt Gotovina elleni 
rendkívül súlyos ítélet hatalmas felháborodást váltott ki. 
 2012. november 16-án azonban váratlan döntés született 
Hágában: Ante Gotovina és Mladen Markač tábornokot fel-
mentették és szabadon engedték. Horvátország eufóriában 
úszva várta haza őket. Gotovina Zágráb főterén kijelentette, 
hogy ezzel a háború lezárult, Horvátországnak a jövőbe kell 
tekintenie.44 

Összegzés 

Horvátországnak a délszláv háború(k)ban való részvételéről 
összegzésként a következők mondhatók el. Az 1980-as évek 
végére Jugoszlávia gazdaságilag és politikailag is meggyen-
gült. Slobodan Milošević színre lépése és az általa hangozta-

                                                
42 Az EU Gotovina kiadásához kötötte a Horvátországgal való csatlakozási 

tárgyalások megkezdését. 
43 MN, 2011. 1. 
44 [http://www.vecernji.hr/tema/ante+gotovina] Utolsó elérés: 2013. 

augusztus 23. 
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tott nagyszerb eszme volt az a két tényező, amelyek ellensú-
lyozására a tagállamokban felerősödtek a nemzeti mozgal-
mak. Ennek horvátországi zászlóvivője a Franjo Tuđman ve-
zette HDZ lett. A szervezet megnyerte az 1990-ben kiírt hor-
vátországi választásokat. A kezdetben Jugoszlávia egyben tar-
tására irányuló horvát politika az egyre erősödő nagyszerb 
eszmét terjesztő, egyre horvátellenesebb miloševići rendszer 
hatására változtatta meg irányvonalát és tekintette céljának a 
teljes függetlenség elérését.  
 A krajinai szerbek 1990. augusztusi felkelése, majd Szlové-
nia függetlenedése és az ottani erőszakos szerb beavatkozás 
megállíthatatlanul sodorta a haderővel és az ellenálláshoz 
szükséges eszközökkel alig rendelkező Horvátországot a Szer-
biával vívandó háborúba. 1991 nyarán a nyíltan szerb oldalra 
álló JNA és a horvát ZNG között megkezdődtek az összecsa-
pások, amelyben erőfölényükből adódóan a szerbek kereked-
tek felül: kiszakították Szlavóniát és elvágták Dalmáciát Hor-
vátországtól. Az 1991-es évben került sor Vukovár elhíresült 
ostromára és bevételére, valamint ezzel egy időben kezdődött 
meg – a nagy nemzetközi felháborodást kiváltó – Dubrovnik 
lövetése is. 1991 decemberében Horvátország és Szerbia fegy-
verszünetet kötött, amely az adott állapotok időleges 
befagyasztását jelentette. 1992 elején megtörtént Horvátor-
szág és Szlovénia nemzetközi elismerése, majd 1992 áprilisá-
ban ENSZ békefenntartók érkeztek Horvátországba. Ettől 
kezdve a harci cselekmények Boszniába helyeződtek át, egé-
szen az 1995-ös fordulatig. Az 1991 és 1995 közötti időszakot 
Horvátország (attól eltekintve, hogy a horvát csapatok Bosz-
nia területén harcot folytattak) kihasználhatta hadserege fel-
építésére, a megfelelő ipari létesítmények megteremtésére, 
fegyverek beszerzésére és a katonák kiképzésére. Ezen hadse-
regfejlesztés hozományaként hajthatták végre 1995 augusztu-
sában a Vihar hadműveletet, amelynek során pár nap alatt 
visszafoglalták a Krajinai Szerb Köztársaság területét. A kato-
nai fordulatban politikai tényezők, a nemzetközi viszonyok 
változása, valamint a NATO közbelépése is jelentős szerepet 
játszottak. A háború az 1995-ös dayton–párizsi, valamint er-
dőd–zágrábi békével lezárult, és így Horvátország jelentős 
ember- és anyagi áldozatok árán elnyerhette függetlenségét és 
visszaállíthatta egykori határait. 
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 A háború után újjáépülő, évente turisták milliói által felke-
resett és erős gazdasággal rendelkező, az Európai Unióba fel-
vételt nyert Horvátországban az élet mostanra visszaállt a 
„rendes kerékvágásba”, de lakosai nap, mint nap szembesül-
nek a háború pusztításával, ha elsétálnak Vukovár szétlőtt víz-
tornya vagy Zadar egy, a becsapódott töltények nyomával 
„tarkított” házfala alatt, hogy a zágrábi Mirogoj temető több 
ezer egyforma katonasírjának megrázó látványáról ne is be-
széljünk. A háború emlékezete Horvátországban beleivódott a 
mindennapokba: filmek, könyvek születnek róla, közkedvelt 
énekeseik koncertjeiken a háború hőseiről éneklik dalaikat és 
lépten nyomon az Ante Gotovina hősiességét hirdető plaká-
tokba, feliratokba botlunk. A tábornok szabadulásával a hor-
vát történelem egy vészterhes fejezete lezárult és új, az Euró-
pai Unióhoz és hazánkhoz is szoros szálakkal fűződő korszak 
nyitányát láthatjuk kibontakozni napjainkban.  
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ABSTRACT 

The Yugoslavian Wars (1991–1995) 

Croatian Aspects 

In the late 1980s Yugoslavia had weak economy and unstable 
political system. Slobodan Milošević, former Serbian leader, 
was the first to use nationalist rhetoric. Later the Croatian 
and Bosnian leaders Franjo Tuđman and Alija Izetbegović 
also started to follow nationalist politics. After the revolution 
of the Serbs in Krajinain 1990 and the war in Slovenia, 
Croatia turned totally against Serbia. In the summer of 1991 
the war started between the JNA and ZNG. In 1992 Croatia 
and Serbia made a firecase agreement, after which 
UNPROFOR troops arrived to Croatia. Between 1991–1995 
the war continued in Bosnia and Hercegovina, so Croatia had 
some years to develop its army and to prepare for a new war. 
In August 1995 with the Operation Storm (with the leadership 
of general Ante Gotovina) the Croatian army retook their own 
fields. In 1995 the peace was signed in the Treatemant of 
Dayton–Paris, so Croatia won back their sovereignty. 
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